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املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة منظمــة عربيــة إقليميــة غيــر 

ــي مجــال الطفولــة برئاســة  حكوميــة ذات شــخصية اعتباريــة تعمــل ف

صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز. وقــد 
ــن صاحب السمو امللكي  ــادرة م ــس عــام 1987 مبب جــاء تأســيس املجل

ــى التوصيــة الصــادرة  األمير طالل بن عبد العزيز، رحمه اهلل، بنــاء عل
ــة.  ــدول العربي ــة ال مــن جامع
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ر  ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ُتعبِّ ُتعبِّ
بالضرورة عن رأي املجلة، كما أن ترتيب البحوث يف املجلة ال يخضع ألهمية البحث 

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة 2٥ جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : 1٠٠ جنيهًا مصرّيًا - مؤسسات ٢٠٠ جنيهًا مصريًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا - مؤسسات 7٠ دوالرًا أمريكّيًا

البلدان األجنبية: مؤسسات 1٥٠ دوالرًا أمريكيًا - أفراد ٤٠ دوالرًا أمريكيًا

تتوجه هيئة حترير مجلة الطفولة والتنمية بخالص الشكر والتقدير 
لبرنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( على دعمه للمجلس العربي 
الطفولة  لقضايا  املستنير  العلمي  الفكر  نشر  يف  والتنمية  للطفولة 

والتنمية يف الوطن العربي.
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

بني يدى القارئ العزيز العدد 36 من مجلة "الطفولة والتنمية" التى يصدرها املجلس 
العربى للطفولة والتنمية، وهى مجلة علمية أكادميية محكمة، هدفها نشر الفكر العلمى 
املستنير الذى يتناول قضايا الطفولة والتنمية فى الوطن العربى، من خالل بحوث علمية 
أكادميية جادة، يقوم بها باحثون وخبراء وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربى. وفى 
هذا العدد نزف إليكم بشرى بأن املجلة جنحت فى احلصول على معايير اعتماد معامل 

التأثير واالستشهادات املرجعية العربى"أرسيف Arcif" املتوافقة مع املعايير العاملية. 
ويسعى املجلس العربى للطفولة والتنمية من خالل املقاالت والبحوث التى تنشر باملجلة إلى 

دعم مسيرته الفكرية التى امتدت ألكثر من ثالثني عاما، وتشجيع األفكار والدراسات واملشروعات 

والتشريعات والسياسات الهادفة إلى تفعيل حقوق الطفل وتبنيها وتنميتها، ودمجها ضمن خطط 

التنمية وآفاقها.

وفي ضوء التحديات التي تواجه املجتمعات العربية في عملية تنشئة األطفال، وفي سياق 

الرؤى السلبية ملضمون التنشئة واالنتهاكات التي حتدث كل يوم حلقوق األطفال العرب يبدو أنه ال 

خيار أمام املجتمع العربي، إالَّ باملبادرة بالتفكير والبحث عن "منوذج عربي بديل" لتنشئة األطفال 

من منظور عصري متكامل يستهدف حدوث تغييرات في الرؤى واألفكار واملمارسات التربوية 

التي سيكون لها على املدى الطويل ظالاًل على الشخصية العربية القادرة على العمل.

وانطالقا من ذلك؛ يسعى املجلس إلى نشر منوذج جديد للتنشئة يساهم يف بناء اإلنسان 

العربي، يهدف إلى تنمية وعي الطفل وبناء عقله وإيقاظ ذاته من خالل التفكير الناقد واإلبداع، 
وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، وبناء قدراته، ملساعدته على العيش الكرمي مبا يحقق  املواطنة 

اإليجابية، ومتكينه من مساعدة بالده في االنطالق نحو تأسيس مجتمع املعرفة، وامتالك مهارات 

ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.



8
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

إن منوذج "تربية األمل" الذى أطلقه املجلس يسعى فكريًا إلى تكامل ثالث دوائر أساسية 

اخلطط  في  وإجنازاته  ممارساته  خالل  من  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  لدى  تبلورت 

اإلستراتيجية السابقة وهي: نهج حقوق الطفل، نهج تنمية القدرة التي بدونها ال يستطيع الطفل 

التعليم والصحة واحلماية، نهج إيقاظ الذات وتربية األمل وحترير الطفل من  إنفاذ حقوقه في 

القدرة، وإيقاظ  الثالثية )احلقوق،  الدوائر وفق هذه  الثقافي واالجتماعي. وتكامل هذه  التخلف 

الذات اإلنسانية( إمنا يكفل تنمية األمل لطفل ينعم بالعزة والكرامة، والقدرة على املساهمة في 

والعدالة االجتماعية. املعرفة  بناء مجتمعه على أسس 

وفي إطار التفاعل مع الفكر والقيم واملهارات الكونية التي تفرزها احلضارة اجلديدة التي 

الثورة  العربي يف عصر  الطفل  "متكني  وهي  رابعة  فكرية  دائرة  املجلس  يضيف  بنا،  حتيط 

الصناعية الرابعة"، ليتحقق بذلك شعار "عقل جديد .. إلنسان جديد .. يف مجتمع جديد". 
فذلك هو شعار املجلس العربي الذي أطلقه قوّيًا منذ سنوات ويعمل على حتقيقه فكرًا وممارسة 

في كل أعماله.

وفى نهاية كلمتي أتوجه بالشكر إلى األساتذة األجالء الذين شاركوا فى هذا العدد، 
كل  أشكر  كما  متميز،  بجهد  العدد  هذا  بذلوه إلخراج  ما  على  التحرير  فريق  أشكر  كما 
زمالئي يف املجلس العربي الذين يعملون بجد وإخالص فكرًا وممارسة لتحقيق أهدافنا 

املنشودة.
وأمتنى أن تتواصل جهودنا جميعًا لتحقيق مستقبل أفضل للطفل العربى.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية

ــرف عليــه الســعادة، وأن  ــى أن ترف ــدًا نتمن نحــن نــودع عامــًا ميضــي ونســتقبل عامــًا جدي

ينعــم فيــه أطفالنــا فــي الوطــن العربــي وفــي أنحــاء العالــم كافــة باألمــان والــدفء والســالم. فقــد 

ــة  ــي ســبقته لصــور مختلف ــوام الت ــت واألع ــام الفائ ــال خــالل الع ــرض األطف ــم وتع ــرض العال تع

مــن العنــف الشــديد، وقــد آن للعالــم أن يخــرج مــن هــذه املرحلــة القاســية، وأن يــؤدي لألطفــال 

ــي يجــب أن تتوفــر لهــذه الكائنــات البريئــة.  حقوقهــم ويوفــر لهــم شــروط احليــاة اإلنســانية الت

ــا  ــم بقضاي ــي تهت ــات الت ــن املوضوع ــر م ــم، بكثي ــني أيديك ــذي ب ــدد )٣٦( ال ــي الع ويأت

بعنوان  بدراسة  عشرية  السيد  إخالص حسن  الدكتورة  األستاذة  تشارك  حيــث  الطفولــة؛ 

"الذكاء القيمى )األخالقى( وعالقته بتنمية الذكاءات املتعددة لألطفال كما تدركها معلمات مرحلة 

الذكاءات  تنمية  وأنشطة  إستراتيجيات  باستخدام  االهتمام  بضرورة  وأوصت  األطفال"  رياض 

املتعددة فى رياض األطفال مبا يسهم فى تنمية ذكاء القيم.

كما قدمت الدكتورة سهير صفوت عبد احلميد والدكتورة سحر حساني بربري بحثًا 

بعنوان "أثر نوعية حياة األسرة في تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة" وهذا البحث حصل 

على اجلائزة الثانية من جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية فى قضايا الطفولة والتنمية لعام 

مدركاته  وتشكيل  الطفل  تنشئة  في  تؤثر  األسرة  نوعية حياة  أن  على  البحث  أكد  وقد   ،٢٠19

الثقافية وأنساق قيمه.

أما املقاالت فى هذا العدد فقد قدم األستاذ فاضل الكعبي املتخصص فى ثقافة الطفل مقااًل 

بعنوان "الطفل واللعب .. حتديات أمام ثقافة العنف اإللكتروني" وقد أكد الباحث فى هذا املقال 

على أن اللعب حاجة أساسية من حاجات الطفل يساعد على تنشيط دوافعه العقلية والنفسية 

واحلركية واخليالية، وأوصى مبنع دخول ألعاب العنف إلى أطفالنا، وعدم السماح بتداولها فى 

األسواق والترويج لها فى مقاهى اإلنترنت أو الكمبيوتر.

كما قدم األستاذ الدكتور أحمد أوزى مقااًل بعنوان "أبعاد الشخصية القائمة على التعدد 
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الثقافى" وفيه أكد على أن احترام تنوع الثقافات والتسامح واحلوار والتعاون فى جو من الثقة 

والتفاهم هو خير ضمان لتحقيق السالم واألمن الدوليني. وقدم األستاذ الدكتور عبد اللطيف 

محمود مقااًل بعنوان "الصورة الذهنية لألطفال في وضعية الشارع عن مجتمعاتهم" وأوصى فى 
هذا املقال بضرورة االهتمام بدراسة الصورة الذهنية التى تكونت لدى هؤالء األطفال املعرضني 

لالمتهان واإلساءة والظلم والقهر عن مجتمعاتهم، حتى ال جننى مرارة ما زرعناه فيهم. 

أما ملف هذا العدد، فهو عن "مسرح الطفل"، وقــد اشــترك فــي حتريــره لفيــف مــن 
ــة لهــذا الفــن الــذي  الباحثــني واملهتمــني باملوضــوع وتعرضــوا ملختلــف النواحــي الفنيــة والتربوي

ــاء  ــص والغن ــيقى والرق ــل واملوس ــني التمثي ــع ب ــامل يجم ــن ش ــه ف ــون"؛ ألن ــو الفن ــه "أب ــال ل يق

ــال  ــه األطف ــارك في ــد يش ــن واح ــا ف ــف منه ــرح ويتأل ــي املس ــع ف ــون جتتم ــذه الفن ــور. ه والديك

ــد، وعــن  ــب واحلركــة والتقلي ــى اللع ــم إل ــرون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم، ويشــبعون حاجته ويعب

ــى اجلانــب الترفيهــي، وهــذا  طريــق اللعــب يتحقــق اجلانــب التعليمــي والتربــوي الــذي يضــاف إل

مــا يتحــدث عنــه الدكتور عثمان املودن، وتشــاركه الــرأي الدكتورة شوق النكالوي فيؤكــدان أن 

املســرح مينــح املــادة التدريبيــة روحــًا جديــدة ألنــه يخرجهــا مــن القوالــب اجلامــدة ويضعهــا فــي 

قوالــب أخــرى جتــذب األطفــال، وجتعلهــم طرفــًا إيجابّيــًا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة، لهــذا 

ــح ضــرورة ملحــة. ــة أصب ــي التربي ــرى الباحــث أن اســتخدام املســرح ف ي

ــي تقــدمي  ــًا ف ــًا ومهّم ــورة شــوق النــكالوي: إن مســرح الطفــل يلعــب دورًا حيوّي وتقــول الدكت

ــرف مبســرحة  ــك يع شــتى املــواد الدراســية بأســلوب شــيق وممتــع يتقبلــه الطفــل بســهولة وذل

ــي  ــل ف ــة مســرح الطف ــة. أمــا الدكتور محمد أبو اخلير فيتســاءل عــن وظيف املناهــج التعليمي

ــرات الثقافيــة العامليــة؟ ومــا  عصــر العوملــة، وهــل هنــاك موضوعــات بالــذات تتناســب مــع املتغي

ــي  ــي عــروض مســرح الطفــل؟ ومــا املوضوعــات الت ــي ميكــن للتكنولوجيــا أن تلعبــه ف ــدور الت ال

ــى  ــاح عل ــل روح العصــر والواقــع احلضــاري واالنفت ــي هــذا املســرح ممــا ميث ميكــن أن تطــرح ف

ــى الواســع للكلمــة؟  ــم باملعن العال

وفى عرض التجارب قدمت األستاذة أمامة مصطفى اللواتى جتربة عن "املبادرات الثقافية 

املوجهة للطفل في سلطنة عمان" وتناولت مناذج من املبادرات املؤسسية والفردية القرائية والثقافية 

املوجهة للطفل فى سلطنة عمان.

أهنئكم بالعام اجلديد، ونحن في انتظار إسهاماتكم في أعدادنا القادمة.
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذكاء القيمي )األخالقي( وعالقته بتنمية الذكاءات املتعددة 
لألطفال، كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال

أ.د. إخالص حسن السيد عشرية

أثر نوعية حياة األسرة فى تنشئة الطفل على
قيم املواطنة النشطة "دراسة ميدانية على عينة

من األطفال مبحافظة القاهرة"
د. سهير صفوت عبد الحميد
د. سحـــــر حســانــي  بربــــري
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الذكاء القيمي )األخالقي( وعالقته بتنمية الذكاءات املتعددة 
لألطفال، كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال

أ.د. إخالص حسن السيد عشرية *

مقدمة: 
إن االعتراف بتعدد القدرات للفرد وفق تعريف جاردنر عبر نظريته في الذكاءات املتعددة 

Multiple - intelligences، واختالف الناس في مقدار الذكاء الذي يولدون به كما يختلفون في 

طبيعته وفي الكيفية التي ينمون بها ذكاءهم، )أوزي، ٢٠٠7 :٥( والتي تعتبر مبثابة رؤية منهجية 

لضرورة تفريد برامج رياض األطفال املتخصصة على أسس علمية نفسية؛ حيث يتصف الطفل في 

هذه املرحلة بإمكانات واستعدادات هائلة لتنمية مهارات التعلم الفعال لديه. )عشرية، ٢٠٠9: 18(.

االهتمام بالعقل البشري، وإمكاناته، وأساليب منوه وتطويره، يوضح مالمح املنظومة التربوية 

احلديثة، التي تراهن على تفتيح عقول املتعلمني ورعايتها؛ لتكون في مستوي تطلعات مجتمعاتها 

احلريصة على جودة مخرجاتها، وذلك يتطلب مجهودًا عاليًا في التكيف املعرفي )أوزي، ٢٠٠٢: 

7٥(. وسعيًا لتحقيق ذلك؛ اجتهت اجلهود إلى تخطيط وتطوير املناهج الدراسية، وبنائها على أسس 

ونتائج ومعطيات الدراسات النفسية املعاصرة في علم النفس املعرفي )الشخص، 199٠:٥٠(.

ألي  ينبغي  الذي  األخالقي  القيمي  بالذكاء  االهتمام  توجيه  إلى  احلالية  الدراسة  وتسعى 

برنامج تعليمي أن ُيعززه وأن يطرحه بوصفه واحدًا من اهتمامات تنمية الذكاءات املتعددة التي ال 

تزال مجااًل للبحث حديثًا. ولم حتَظ بعد دراسات نفسية كثيرة مبناقشة الذكاء القيمي األخالقي، 

وهناك إشارة علمية من عاملة النفس ميشيل بوربا إدوارد وآخرين إلى أن "من املستهجن أن تخلو 

مقررات دراسية عديدة حول العالم، من التربية األخالقية املبتكرة، فمن أين ميكن للجيل اجلديد 

استيعابها إن لم تكن املدرسة املصدر األكبر؟ لذا نحتاج لتدريس الذكاء األخالقي في املدارس 

ضمن املناهج". وتركز إدوارد على أخالقيات أساسية في بناء أدوات الذكاء القيمي األخالقي، 

فتقول: "على الرغم من أن هذه العناصر قد تبدو معروفة وبسيطة، فإنها مفتقدة بشكل مخيف في 

* أستاذ مشارك قسم علم النفس التربوي- كلية التربية - جامعة اخلرطوم.
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املناهج، البد من مساعدة اجليل اجلديد على تشكيل مفهوم سليم ملعنى أن تكون إنسانًا، بكل ما 

في اإلنسانية من جميل وخير". وتعود إدوارد للتأكيد على شق الذكاء في املسألة برمتها، فتقول: 

"نحن ملزمون بغرس تلك القيم األخالقية، لكن بذكاء، والتحدي هو في جعل هذه الفضائل أسلوب 

حياة يضمن النجاح والتوازن النفسي، نحو مستقبل أفضل باألخالق والعلم للجميع. 

وانطالقًا من أهمية النظريات املعرفية احلديثة كنظرية الذكاءات املتعددة في تنمية قدرات 

ومهارات األطفال وما للقيم األخالقية وتنميتها في الطفولة من أهمية، تسعى هذه احملاولة البحثية 

إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي: ما العالقة بني الذكاء القيمي األخالقي وتنمية الذكاءات املتعددة 

لألطفال، كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال؟

مشكلة الدراسة أن االجتاهات العلمية وأدبيات البحث العلمي تناديان باالهتمام بالطفولة 

املبكرة على أنها املرحلة التي تتشكل فيها شخصية الطفل، واألساس الذي تنبني عليه مراحل 

واكتسابها،  املهارات  وتعليم  األساسية  املفاهيم  فيها  تتكون  التي  الفترة  وهي  املختلفة،  النمو 

وغرس القيم اإلميانية وتكوين العادات احلسنة. كذلك يتطور فيها النمو اللغوي والعقلي. وتتسم 

هذه املرحلة بأنها من أخصب املراحل التربوية والتعليمية التي تساهم في التنشئة االجتماعية 

من خالل تشكيل الشخصية وتكوينها، ويكون الطفل فيها أكثر استجابة لتعديل السلوك )أحمد، 

 ،)Khaleefa، 1996 p: 223( واإلبداع  االبتكار  تنمو مهارات  ففيها  وسليمان، ٢٠٠٢: ٣٠(. 

وتكوين الضمير والوازع الديني وحتديد احلالل واحلرام، والصواب واخلطأ، املمنوع واملرغوب، 

واملقبول واملرفوض. )أبوجادو، 1998: ٣1٦(. 

محيطها،  وفي  املدارس  داخل  األخالقية  بالقيم  املخلة  السلوكيات  استفحال  العالم  يشهد 

منها ظواهر العنف مبختلف أنواعه )املادي، النفسي، اللفظي، الغش، االعتداء، التهديد، التعصب 

التمييز بني اجلنسني، االنحراف، التحرش، عدم احترام األدوار، املساس بنبل الفضاء املدرسي 

وبامللكية  بالبيئة  اإلضرار  التعليمية،  للمؤسسة  الداخلية  باألنظمة  االلتزام  تراجع  واجلامعي، 

العامة، التنافس البغيض(. كما أن من أسباب تفشي هذه الظواهر االنفصال بني التربية والتعليم 

في املشاريع التربوية، والذي يعتبر املنهاج الدراسي أكبرها وأهمها. فاألولوية تعطى في الغالب 

لتنمية املعارف واملهارات والكفايات على حساب القيم األخالقية، والتي غالبًا ما يتّم اختزالها 

في بعض النصوص أو بعض الوحدات الدراسية احملدودة واملنعزلة أو املرتبطة مبادة بعينها، 

وفي ظل وجود برنامج تعليمي يقوم على إستراتيجية تنمية الذكاءات املتعددة، تتساءل الباحثة 

عن: العالقة بني الذكاء القيمي األخالقي وتنمية الذكاءات املتعددة لألطفال كما تدركها املعلمات 
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مبرحلة رياض األطفال.

تتفرع منها األسئلة اآلتية:
املتعددة  الذكاءات  وتنمية  القيمي  الذكاء  بني  إحصائّيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  هل   .1

األطفال؟ رياض  مبرحلة  املعلمات  تدركها  كما  لألطفال 

هل توجد فروق دالة إحصائّيًا بني الذكاء القيمي وتنمية الذكاءات املتعددة لألطفال كما   .٢

للمعلمة؟  املتخصص  للتدريب  وفقًا  األطفال،  رياض  مبرحلة  املعلمات  تدركها 

تدركها  املتعددة لألطفال كما  والذكاءات  القيم  دالة إحصائّيًا بني ذكاء  هل توجد فروق   .٣

املعلمة؟ خلبرة  وفقًا  األطفال،  رياض  مبرحلة  املعلمات 

أهمية الدراسة: 
األهمية النظرية.

املكتبة  إلى  إضافة  احملاولة  هذه  ُتشكل  فقد  األخالقي؛  القيمي  بالذكاء  االهتمام  حداثة   .1

العربية.

أهمية البحث في القيم األخالقية باعتبارها ذكاء ومنهجية مهمة في علم النفس التربوي   .٢

املختلفة. وتطبيقاته 

اهتمام بتوصيات الدراسات العلمية واملجتمعات الدولية بأهمية برامج تنمية قدرات األطفال.  .٣

األهمية العملية: 
1. تأثير القيم على السلوك البشري وتوجيه القدرات واإلمكانات املختلفة التي حتكم السلوك 

في إطار قيم الثقافة العربية، فاحملاولة البحثية احلالية مبثابة مبادرة تربوية للتطبيق في 

التعليمية.  املؤسسات 

٢. تنمية ذكاء القيم قد تيسر لواضعي املناهج واخلطط الدراسية أساليب جديدة لتنمية القيم 

في كل املجاالت العلمية. 

٣. قد تفيد في تطبيق أنشطة تعليمية متقدمة للطفل لترقية السلوك البشري.

أهداف الدراسة 
اكتشاف العالقة بني الذكاء القيمي األخالقي لألطفال كما تدركها املعلمات مبرحلة رياض   .1

األطفال.

القيم والذكاءات املتعددة لألطفال كما تدركها املعلمات مبرحلة  العالقة بني ذكاء  معرفة   .٢

األطفال.  رياض 
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معرفة الفروق بني الذكاء القيمي األخالقي والذكاءات املتعددة لألطفال كما تدركها املعلمات   .٣

مبرحلة رياض األطفال، وفقًا للتدريب املتخصص للمعلمة. 

املعلمات  تدركها  كما  لألطفال  املتعددة  والذكاءات  القيم  ذكاء  بني  الفروق  على  التعرف   .٤

املعلمة. خلبرة  وفقًا  األطفال،  رياض  مبرحلة 

حدود الدراسة:
1. احملدد الزماني خالل العام الدراسي ٢٠18-٢٠19. 

٢. احملدد املكاني: رياض األطفال )بالقبس( مبؤسسة اخلرطوم للتعليم اخلاص، والية اخلرطوم.

٣. احملدد البشري: متت الدراسة على عينة قصدية من معلمات مرحلة ما قبل املدرسة، مؤسسة 

اخلرطوم للتعليم اخلاص، والية اخلرطوم والبالغ عددهن 8٠ معلمة.

الثمانية  املتعددة  بالذكاءات  وعالقتها  األخالقي  القيمي  الذكاء  أبعاد  املوضوعية:  احلدود   .٤

.)٢٠٠9 الباحثة  تعديل   ،٢٠٠٦ أرمسترونح،  )توماس  جلاردنر.  الرئيسة 

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
الذكاءات املتعددة  )1(

الذكاء وفق تعريف جاردنر هو "القدرة على إيجاد منتوج الئق أو مفيد، أو أنه عبارة عن 

توفير خدمة قيمة للثقافة التي يعيش فيها الطفل، "كما يعتبر الذكاء مجموعة من املهارات التي 

مُتكن من حل املشكالت التي تصادفه في احلياة. وقد حدد جاردنر Gardner عددًا هائاًل من 

الذكاءات املتعددة التي يتمتع بها الفرد، )عبد الهادي، ٢٠٠٥(. 

 التعريف اإلجرائي للذكاءات املتعددة: تقصد به الباحثة الذكاءات املتعددة الثمانية الرئيسة 

اخلاص،  للتعليم  اخلرطوم  مؤسسة  في  املعتمد  البرنامج  وفق  عليها  املعلمات  تدريب  متَّ  التي 

بالسودان.

Values Intelligence Moral 2( ذكاء القيم األخالق( 
ُيعتقد  القيم التي  بناًء على  هو القدرة على فهم ما هو صائب وما هو خاطئ، والتصرف 

أنها صائبة، وهناك سبع نقاط أساسية يتم بها بناء الذكاء األخالقي، للشخص مثل: التعاطف، 

والعدل.  والتسامح،  واللطف،  النفس، واحترام اآلخرين،  والضمير، وضبط 

التعريف اإلجرائي للذكاء القيمي األخالقي: تعتبر القيم محصلة لتطور الكثير من عمليات 

االنتقاء والتقييم التي تنتج اتساقًا طويل املدى وتنظيمًا في سلوك الطفل؛ بوصفها إطارًا مرجعّيًا 
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ينظم نطاقًا أوسع مدى من االجتاه في تأثيره على املوضوعات، وطريقة اكتسابه للقيم وتزايد هذه 

القيم في سلوكه، ومحاولته إنتاج القيم من خالل نشاطاته الصفية والالصفية.

الذكاءات املتعددة مدخل لتطوير نماء الطفل
الذي جتسده  الذكاء  قياس  في  النظر  إلعادة  كبيرًا  املتعددة جهدًا  الذكاءات  نظرية  بذلت 

نظرية معامل الذكاء .I. Q التي اهتمت مبحاولة فهم الكيفية التي تتشكل بها اإلمكانات الذهنية 

التعلم، علي دراسة مضامني  بها، في حني ركزت نظرية أسلوب  يتعلم  التي  لإلنسان، والطرق 

التعلم ذاته. إن نظرية الذكاءات املتعددة، أحدثت منذ ظهورها ثورة في مجال املمارسة التربوية 

والتعليمية، وأوضحت األساليب املالئمة للتعامل مع القدرات الذهنية للمتعلمني، ورحبت باالختالف 

إغناء  إلى  يؤدي  استخدامها؛ مما  أسلوب  وفي  لديهم،  التي  الذكاءات  أنواع  في  املتعلمني  بني 

املجتمع وتنوع ثقافته وحضارته. )أوزي،  ٢٠٠٢: 7٥(.

أتاح هذا الفهم للذكاء والتخطيط لبرامجه، أن تشتمل مرحلة ما قبل املدرسة على قدرة فكرية 

معينة، تستلزم وجود مجموعة من املهارات، وتوصل إلى حقيقة مهمة أنه يجب منح املتعلم الفرصة 

للتعرف على هذه الذكاءات املتعددة وتنميتها، كما ميكن قياس وتقييم هذه القدرات. 

وواكب البحث في تصميم البرامج التربوية، واملناهج الدراسية، حتليل ودراسة آليات التعلم؛ 

إحداهما  املتعلمني؛  بني  االختالف  أسباب  بتفسير  اهتمتا  سيكولوجيتان  نظريتان  اشتهرت  إذ 

 Multiple واألخرى نظرية الذكاءات املتعددة ، Learning-Style Theory نظرية أسلوب التعلم

Intelligences Theory. إن التخطيط الذي تنفذ به العملية التعليمية في مرحلة ما قبل املدرسة، 

والبرامج التعليمية املقدمة في هذه املرحلة، لها أهمية خاصة في مواكبة التطور العلمي في مجال 

علم النفس املعرفي، والتكوين املتكامل لشخصية الفرد. )عشرية، ٦٠:٢٠٠9(.

الذكاء  اللفظي،   - اللغوي  الذكاء  ذكرها جاردنر:  كما  الرئيسة  املتعددة  الذكاءات  أنواع 
املنطقي - الرياضي، الذكاء املكاني - البصري، الذكاء اجلسمي- احلركي، الذكاء املوسيقي، 

الذكاء الشخصي -الداخلي، الذكاء الشخصي- اخلارجي، الذكاء الطبيعي )جابر عبد احلميد، 

 .)٣٤ : 1997
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اإلطار النظري للدراسة 
مساهمة الذكاء القيمي األخالقي يف تطوير التعلم الفعال

تؤكد نظرية الذكاءات املتعددة أنه يجب على املعلم عدم إعداد سبعة مداخل في تدريسهم، بل 

إن الطريقة املناسبة لتضمني نظرية الذكاءات املتعددة هي تصميم خطط للدروس وطرق تدريس 

متنوعة تسمح للمتعلم بتنمية أنفسهم بطريقتهم. )اجليوسي، ٢٠٠٤ :٢٢(.

للقيم أهمية كبيرة وأخذت حيزًا واسعًا من اهتمامات الباحثني العلمية خاصة في منتصف 

املراحل  عبر  تغييرها  وإمكانية  القيم  بارتقاء  اخلاصة  الدراسات  نشطت  وقد  العشرين،  القرن 

العمرية املختلفة، أشهرها دراسة روكي 197٣. كما ميكن من خالل دراسة القيم في مجتمع من 

املجتمعات، حتديد اإليديولوجية أو الفلسفة العامة لهذا املجتمع. 

قيم  فئتني:  إلى  للمجتمع  البنائي  بالنمط  ارتباطها  في ضوء  للقيم  تصنيفًا  "نيلسون"  قدم 

تقليدية وقيم عقلية، وهذا ما فعله روبرت ردفيلد عندما ميز القيم على أساس نوع املجتمع إلى: قيم 

خاصة باملجتمع الشعبي القدمي الذي تسوده القيم التقليدية، وقيم خاصة باملجتمع الذي تسوده 

القيم العصرية. )خليفة، 1978: ٥٠(. 

وفي  عامة،  احلياة  بقدسية  ترتبط  التي  باملوضوعات  لالعتراف  االستعداد  القيم  تعني  قد 

الكائنات احلية، والقدرة على فهم الصواب من اخلطأ، واالهتمام بقواعد  حاالت كثيرة قدسية 

السلوك واالجتاهات التي حتكم قدسية احلياة اإلنسانية، أي يحترم حقوق اآلخرين عند تعامله 

كافة. بأنواعها  املخلوقات األخرى  مع 

الشكل رقم )1( أنواع الذكاءات املتعددة
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املتعلم الذي يتصف بذكاء القيم يتسم باإلبداع الفكري من خالل التعلم التعاوني، وفي إطار 

.)Mohamed Rédigé,2012( .املجموعات والرحالت واملشروعات

القيم الشخصية يف صدارة تصنيفات القيِم ذكاًء
"إن اإلرث اإلسالمي قدم منوذجًا متميزًا لبناء القيم عندما أشار مرارًا إلى أهمية القيم، وفي 

لِْق اللَِّه َذِلَك  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر الَنّاَس َعلَْيَها اَل َتْبِديَل خِلَ قوله تعالي: )َفَأِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

يُن الَْقِيُّم َولَِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس اَل َيْعلَُمون(، )اآلية ٣٠، سورة الروم(، فذلك برهان علمي واضح على  الِدّ

أن فهم الدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها. لبناء إنسان مستقيم، وقد ورد في احلديث 

الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو 

ينصرانه."

ترتبط القيم الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالقيم األخالقية النبيلة التي يدعو إليها الدين احلنيف 

كونها تشمل مجموعة من الضوابط اإليجابية التي حتكم سلوك اإلنسان، لكنها تتميز بكونها تخص 

الطفل بشخصه وطبيعته واألسس التي يبني عليها سلوكه )أحمد، 199٢ :٢٤( ومواقفه ونظرته إلى 

ذاته والعالم من حوله، وفي هذا النشيد منوذج يدعو إلى التطلع نحو الغد والتخطيط له: 

أنظر في منظاري لغدي ألعرف ماذا أعمل فيه. لي أهداف ما أكثرها. هدف واآلخر سيليه.

ذاته  في  ويعزز  الطفل،  على  الكبير  بالنفع  يعود  اإلنسانية  للقيم  األطفال  أناشيد  تبني  إن 

الذي  مجتمعه  في  تكونت  التي  وشخصيته  هويته  عن  التخلي  عدم  مع  اآلخرين،  على  االنفتاح 

إلى  الشخصية  للقيم  األطفال  أناشيد  تبني  يؤدي  كما  مستقلة.  عامة  بهوية  اآلخر  هو  يتمتع 

ترسيخ السلوك احلسن املنظم عند الطفل، وترسيخ العادات الشخصية اإليجابية لديه. )الشريف، 

٢٠1٠(. وهذه األشياء البد من أن تسهم في تقوية شخصية الطفل، ودفعه إلى تنمية ذكائه القيمي 

األخالقي في مختلف دروب احلياة. فمثاًل هذه الكلمات توضح القيم املقدرة إلسهامات العلماء 

املسلمني في احلضارة اإلنسانية مبا قدموه من اختراعات في كل ميادين العلم:

طور كل منهم نفسه ورأينا في الدنيا شمسه

بعلوم شتى نتطور نبني أنفسنا، نتحضر

درسوا تعبوا ثم ابتكروا واخلير بحق غايتهم

كم بذلوا جهدًا كم صبروا إبداعًا كانت رايتهم

الرازي طبيب ماهر والفيزيائي ابن الهيثم

في الكيمياء تألق جابر معه هذا العلم تقدم
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علماء خدموا البشرية صنعوا الساعات الرملية

صنعوا أدوات ال حتصى كم تركوا كتبًا علمية

فنشيد الطفل وإن كان ال يشبع نهم الطفل إلى املعرفة الكاملة حول املوضوع املطروق، لكنه 

محفز له على القراءة واالطالع بقوة وبأبعاده ومناحيه كافة. ففي الدين اإلسالمي احلنيف، وما 

ذكر من أدلة وما هدانا إليه القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يدالن على الدعوة إلى احترام 

اإلنسان مبكوناته كافة، ضمن جو إنساني نقي يقوم على االحترام املتبادل في األمور كافة.

القيم  عبارة عن مجموعة من  اإلنسان هي  القيم. إن شخصية  بقوة  الذات مرتبط  حتقيق 

واملبادئ، وهذه القيم هي النافذة التي من خاللها ينظر الشخص إلى اآلخرين ويتعامل معهم 

بناء على ما  الفرد  قيمة  ترتفع  الذي من خالله  املعيار  القيم هي  فيهم ويحاورهم، وهذه  ويؤثر 

ميلكه من خير وإحسان ونفع لآلخرين، أو تهبط قيمة الشخص بناء على ما ميلكه من جوانب شر 

وظلم.  وحسد 

وكان محمد عليه أفضل الصالة والسالم يغرس القيم واملبادئ في نفوس أصحابه رضي الله 

عنهم. وميّر صلى الله عليه وسلم على جارية ويقول لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال صلى 

الله عليه وسلم: )اعتقوها فإنها مؤمنة(. نعم، هذه اجلارية وإن كانت جارية إال أنها حتمل قيمًا 

عظيمة. ومما ورد في سيرة عمر - رضي الله عن عمر، وعن الصحابة عمومًا - أنه بقي عامًا 

كاماًل لم يحكم في قضية بني املسلمني. فذهب إلى خليفة املسلمني أبي بكر رضي الله عنه وقال: 

يا أمير املؤمنني، اعفني من هذه الوظيفة وليس لي حق في هذا املال الذي آخذه من بيت مال 

املسلمني وأنا عام كامل لم أحكم في قضية. فقال له أبو بكر: )كيف أتولى أمر املسلمني وتريدون 

أن تتخلوا عني؟ والله ال أعفيكم(. الشاهد في هذا أنه عام كامل لم حتصل فيه خصومات وال 

منازعات؛ ألن القيم عالية في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة عمر 

رضي الله عنه املشهورة؛ ملا خرج ذات ليلة يتفقد أحوال الرعية، وبينما هو يسير في إحدى طرقات 

املدينة في آخر الليل وإذا به يسمع تلك املرأة التي تقول البنتها: )قومي فامزجي اللنب باملاء(.

تسمعي  ألم  ومراقبته:  منه  واخلوف  تعالى  الله  بتعظيم  قلبها  امتأل  التي  الفتاة  هذه  قالت 

منادي عمر يقول: )ال متزجوا اللنب باملاء(؟ قالت األم: إن عمر ال يرانا، فقالت هذه الفتاة الصاحلة 

هذه املقولة التي تكتب مباء الذهب، بل تكتب بدموع العيون قالت: )إن كان عمر ال يرانا، فإن 

رب عمر يرانا(. ال إله إال الله. ما أعظم هذه الفتاة، وما أعظم ما حتمله من قيم. لذلك عمر بكى 

في تلك اللحظات وأمر خادمه أن يعرف هذا البيت، فما كان منه رضي الله عنه إال أن زوجها 
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ابنه عاصمًا فأجنب ابنة تزوجها عبد العزيز بن مروان فأجنب عمر بن عبد العزيز اخلليفة العادل 

الله به عليم، فأتت  املعروف. وفي عام الرمادة أصاب املسلمني من اجلوع والفقر واحلاجة ما 

قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قوامها ألف بعير محملة بالتمر والزبيب واحلبوب وغيرها، 

فتلقاها جتار املدينة وقالوا لعثمان: نعطيك بكل درهم درهمني، فقال لهم: )لقد أعطيت أكثر من 

هذا(. قالوا: نعطيك الدرهم بخمسة دراهم، فقال: )أعطيت أكثر من هذا(. قالوا: من أعطاك ونحن 

َسَنِة َفلَُه َعْشُر  جتار املدينة وأعرف مبن فيها؟ قال لهم: ألم تقرءوا قول الله تعالى: )َمن َجاَء ِباحْلَ

َأْمَثاِلَها( أشهدكم أني قد بعتها لله ورسوله. ثم أنفقها على املسلمني ألنه يحمل قيمًا عظيمة في 

حب املسلمني وبذل املعروف وكف األذى، فلو كان رضي الله عنه يحمل اجلشع والطمع لوجدها 

فرصة مع فقر وحاجة الصحابة في ذلك الزمن. 

التصنيفات العديدة للقيم ودورها يف تنمية ذكاء القيم:
اجلدول رقم )1( تصنيفات القيم

تقسيم باعتبار الدين 

ينِقَيم من منظور إسالمي/ ديني قيم من منظور غير إسالمي، بعيًدا عن الدِّ

تقسيم باعتبار االتِّفاق واالختالف

قيم مختلف فيها تفصياًلقيم متفق عليها إجمااًل

تقسيم باعتبار اإلثبات والنَّفي

فريق ينفيها، وال يعترف بهافريق يثبت القيم ويعترف بها

تقسيم باعتبار الظاهر والباطن

قيم باطنة قلبيَّة - عقليةقيم سلوكية ظاهرة

تقسيم باعتبار اإلطالق والنسبية

قيم نسبيَّةقيم مطلقة

تقسيم باعتبار احلقول املعرفية

قيم فكرية - جماليةقيم اجتماعية- أخالقية - صحيةقيم اقتصادية- سياسية - علمية
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أو  والباطن،  الظاهر  أو  الدين،  باعتبار  القيم  تقسيم  أو  إلى تصنيف  يشير اجلدول  حيث 

املعرفية. احلقول  باعتبار  أو  والنسبية،  اإلطالق  أو  واالختالف،  االتِّفاق  أو  والنَّفي،  اإلثبات 

هذه التصنيفات املتداخلة قد تتشابك وتؤثر كل منها في اآلخر.

الدراسات السابقة 
الدراسات التي اهتمت بدراسة القيم والذكاءات املتعددة منها:

دراسة "أبو النجا )2002( "فاعلية استخدام القصص احلركية على التطور احلركي وبعض 
القيم األخالقية ألطفال ما قبل املدرسة. وتكونت عينة الدراسة من ٦٤ طفاًل وطفلة ثم تقسيمهم 

إلى مجموعتني متساويتني؛ إحداهما جتريبية واألخرى ضابطة، وقد قام الباحث بتطبيق اختبارات 

التطور احلركي، باإلضافة إلى قيام الباحث بإعداد وتطبيق مقياس القيم املصور الذي شمل القيم 

التالية: التعاون، التسامح، األمانة، الصدق، الطاعة. وأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بني متوسطي درجات أطفال املجموعتني التجريبية والضابطة على مقياس القيم لصالح 

أطفال املجموعة التجريبية. 

دراسة محمد )2008( أهم القيم األخالقية واالجتماعية ألطفال الروضة ؛ من خالل تقدمي 
برنامج قصصي لتنمية القيم األخالقية واالجتماعية، والكشف عن فاعليتها، واتبع الباحث املنهج 

شبه التجريبي، وقد بلغت عينة الدراسة )٦٠ طفاًل( من السنة الثانية، متَّ تقسيمهم إلى ٣٠طفاًل 

ملجموعة جتريبية و٣٠ طفاًل ملجموعة ضابطة من روضة الشافي مبدينة الطائف باململكة العربية 

ومقياس  الذكاء،  لقياس  الرجل  رسم  اختبار  هي  املستخدمة  الدراسة  أداة  وكانت  السعودية، 

القيم األخالقية واالجتماعية املصور، وقد متَّ حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

واختبار )ت( للمقارنة بني املجموعتني، وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج القصصي املقدم 

لرياض اآلطفال في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية.

أجرت داغستان )2010( دراسة لتحديد القيم اخللقية واالجتماعية املناسبة التي ميكن تنميتها 
لدى أطفال الروضة، وحتديد مدى إمكانية تنمية هذه القيم لدى أطفال الروضة وإعداد برنامج 

مقترح لتنمية القيم اخللقية واالجتماعية لدى أطفال الروضة من خالل األنشطة التربوية، والتعرف 

على فعالية البرنامج املقترح في حتقيق أهدافه. ومتَّ اختيار عينة الدراسة من أطفال روضات 

التربية والتعليم بشمال الرياض باململكة العربية السعودية؛ حيث اختيرت بطريقة عشوائية وهي 

روضة العناية بالطفل )مجموعة جتريبية( وروضة دار البراءة )مجموعة ضابطة( وأهم النتائج 
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التي توصلت إليها الدراسة أن القيم اخللقية واالجتماعية الالزمة التي ميكن تنميتها لدى أطفال 

على  االعتماد  املشاركة،  اللعب،  آداب  التحية،  تبادل  الكبار،  طاعة  احلوار،  "أدب  هي  الروضة 

النفس"، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة 

الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس القيم اخللقية واالجتماعية لصالح املجموعة التجريبية.

بالذكاء  وعالقتها  األخالقية  القيم  على  التعرف  إلى  هدفت   )2018( الهادي  عبد  دراسة 
الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع  ذلك  ولتحقيق  النيلني،  جامعة  اآلداب  كلية  لطالب  االجتماعي 

االرتباطي، واعتمد في جمع البيانات على مقياس القيم األخالقية والذكاء االجتماعي. ومتَّ اختيار 

عينة من الطالب بلغ حجمها )98( طالبًا وطالبة بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد خلص البحث 

بعد التحليل إلى النتائج التالية: تتميز القيم األخالقية لطالب كلية اآلداب باالرتفاع، ويتميز الذكاء 

االجتماعي لدى طالب كلية اآلداب باالرتفاع، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني القيم األخالقية 

والذكاء االجتماعي، وال توجد فروق دالة إحصائّيًا في القيم األخالقية بني طالب كلية اآلداب تبعًا 

ملتغير النوع، كما ال توجد فروق دالة إحصائّيًا في الذكاء االجتماعي بني طالب كلية اآلداب تبعًا 

ملتغير النوع. وعلى ضوء هذه النتائج، وضع الباحث عددًا من التوصيات أهمها القيام بالتأصيل 

اإلسالمي لعلم النفس من إعادة النظر في مقررات علم النفس التي تدرس باجلامعات وإخضاعها 

للتحليل النقدي الدقيق ملعرفة مدى اتفاق واختالف موضوعاتها ومفاهيمها ونظرياتها.

تعليق على الدراسات السابقة  
الذى  منها  فالقليل  املتعددة؛  الذكاءات  بتنمية  اهتمت  التى  بالدراسات  الباحثة  استشهدت 

اهتمَّ مبرحلة رياض األطفال، يؤكد أهمية القيم الدينية واألخالقية في هذه املرحلة، وهناك العديد 

من الدراسات التي تبنت مدخل الذكاءات املتعددة مبراحل التعليم عامة ومرحلة رياض األطفال 

علي وجه اخلصوص، وبعض الدراسات اهتمت بالقيم وبالكشف عن أهمية قيمة الصداقة واحلياة 

األسرية واحلرية البدنية أو اجلسمية واخلصوصية Privacy واإلثارة Excitement واالعتراف 

أو التقدير االجتماعي Recognition، وكذلك قيمة اعتبار اآلخرين Considerateness والنظافة 

ويرجع عدم االتفاق في هذه الدراسات التي أجريت على مجموعة القيم في هذه املرحلة العمرية 

إلى اختالف اإلطار النظري الذي يحكم توجهات الباحثة في تناولها للقيم. باعتبارها ذكاء وهو 

مفهوم حديث. ترتب عليه استخدام أدوات وأساليب مختلفة؛ فبعضهم يعتمد على املالحظة أو 

املشاهدة أو الرسومات التي يقدمها األطفال في موقف االختبار، أو القصص التي يطلب من 
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الطفل أن يضع عنوانًا لها أو يكملها أو من خالل اإلجابة عن االستخبارات. لم يحَظ موضوع 

القيم في فترة الطفولة باالهتمام الكافي مقارنة باملراحل العمرية التالية.

الفرد  تقييم  وراء  تقف  التي  املعرفية  العمليات  بدراسة  نهتم  أن  يجب  أننا  إسكوت  ويرى 

واختياراته وتبنيه لقيم معينة دون غيرها. توطني مفهوم ينمي قدرات الطفل في املجاالت املختلفة، 

(Khaleefa، 1995 p: 223 ) هو نقطة انطالق هذه الدراسة كمحاولة للتعامل مع القيم بأنها 

ذكاء )ذكاء القيم(، وكيف نرتقي بهذه القيم كذكاء في املفاهيم كافة التى تقدم للطفل عبر الوحدات 

الدراسية )دينية- اجتماعية - علمية- فنية - لغوية - رياضية - صحية - بيئية - جمالية - 

إلخ(. قيادية.... 

تشير الدراسات العلمية إلى أن رياض األطفال هي مؤسسات تربوية تنموية )بطرس ٢٠1٢، 

وشبل، ٢٠1٥( لها دور مهم في تنشئة الطفل، وإكسابه فن احلياة باعتبار دورها امتدادًا لدور 

األسرة، فالروضة توفر للطفل الرعاية بكل صورها وحتقق مطالب منوه وتشبع حاجاته وتتيح له 

فرص اللعب املتنوعة؛ ليكتشف ذاته ويعرف قدراته ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه؛ 

فيعيش سعيدًا متوافقًا مع ذاته ومجتمعه. مما يشعره باالعتزاز بالنفس وتهدف مرحلة رياض 

األطفال الى:

التنمية الشاملة واملتكاملة لكل طفل في املجاالت العقلية واجلسمية واحلركية واالنفعالية   .1

واالجتماعية. 

تنمية مهارات األطفال اللغوية والعددية والفنية واحلركية والعلمية واالجتماعية من خالل   .٢

املختلفة.  األنشطة 

٣.  تطوير القدرة على التفكير واالبتكار والتخيل.

٤.  التنشئة االجتماعية والصحية السليمة.

تلبية حاجات ومطالب النمو اخلاصة بهذه املرحلة من العمر؛ لتمكن الطفل من أن يحقق ذاته،   .٥

مساعدة الطفل على تكوين شخصيته بصورة إيجابية.   .٦

تعويد الطفل على النظام، وتكوين عالقات إنسانية مع املعلمة واألطفال.  .7

تطوير ملكة الذكاءات املتعددة لديه.  .8

فهل لذكاء القيم عالقة بالذكاءات املتعددة في هذه املرحلة العمرية املهمة؟ لإلجابة عن هذا 

التساؤل، اختلفت متغيرات هذه الدراسة عن معظم الدراسات احمللية واإلقليمية والعاملية التي 

منت إلى علم الباحثة. 
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منهج الدراسة
هذه  في  املستخدم  املناسب  املنهج  باعتباره  االرتباطي  الوصفي  املنهج  الباحثة  اتبعت   

الدراسة؛ وباعتباره من أكثر املناهج مالءمة في دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية. ولهذا 

فإن الباحثة ستستخدم املنهج الوصفي االرتباطي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد 

في الواقع، ووصفها وصفًا حقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا كمّيًا وكيفّيًا بغية الوصول إلى استنتاجات 

تسهم في فهم الواقع وتطويره )ملكاوي، 1997(. وحتسب الباحثة أنه من أنسب املناهج للبحث 

في موضوع هذه احملاولة البحثية )دراسة العالقة بني ذكاء القيم والذكاءات املتعددة(. 

مجتمع الدراسة
هذه  واختيار  بالسودان،  األطفال  رياض  مرحلة  معلمات  من  الدراسة  مجتمع  اختيار  متَّ 

املرحلة؛ ملا لها من أهمية في تكوين الشخصية السوية من خالل ترسيخ القيم وتنميتها بوصفها 

للتعليم اخلاص.  ذكاء.. واشتمل مجتمع الدراسة على املعلمات مبؤسسة اخلرطوم 

عينة الدراسة
عينة الدراسة تعرف بأنها الطريقة التي يتم من خاللها جمع البيانات واملعلومات من عناصر 

وحاالت محددة يتم اختيارها من مجتمع البحث )عليان، ٢٠٠٢، 1٦٠(. كما أن العينة هي جزء 

من املجتمع؛ بحيث تتوافر في هذا اجلزء خصائص املجتمع. وقد تكونت عينة الدراسة من عينة 

تنفيذ اخلطة  تدريبًا متخصصًا على إستراتيجية  تلقني  الالئي  قصدية اشتملت على 8٠ معلمة 

اإلشرافية التي تعنى بتنمية ذكاء القيم خالل العام الدراسي ٢٠18-٢٠19.

توصيف عينة الدراسة
واشتملت عينة الدراسة على توصيف ملتغير تدريب املعلمات وخبرتهن. 

 اجلدول رقم )2(
وصف أفراد عينة الدراسة حسب تدريب املعلمة على تنفيذ اخلطة الدراسية

النسبة% التكرارالتدريب

٥٠٦٢.٥تربوي متخصص

٣٠٣7.٤أخرى
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تلتها نسبة  جاءت احلاصالت على تدريب تربوي متخصص من املعلمات بنسبة ٦٢.٥%، 

احلاصالت على أخرى ٣7.٤%، وكانت النسبة األعلى هي املعلمات الالئي يتلقني تدريبًا منتظمًا 

خالل العام ٢٠19- ٢٠18

الرسم البياني رقم )2( وصف أفراد عينة الدراسة حسب تدريب املعلمة 

اإلشراف  فريق  بواسطة  ينفذ  الذي  املنظم  التدريب  للمعلمة  املتخصص  بالتدريب  ونقصد 

اخلطة  وفق  القيم  ذكاء  على  بالتدريب  التربوي(  واملشرف  )الباحثة  األطفال  لرياض  التربوي 

تنمية  برنامج  تدريبًا على  نالت  الدراسة احلالية  للعام ٢٠18-٢٠19، علمًا أن عينة  اإلشرافية 

اخلرطوم  مبؤسسة  األطفال  رياض  بجميع  واملطبق  املعتمد  البرنامج  وهو  املتعددة،  الذكاءات 

للتعليم اخلاص من العام ٢٠٠9 - إلى اآلن وهو )رسالة دكتوراه للباحثة( وتقوم املعلمات بقياس 

القياس وخصائصه  املطبق مبواصفات  املقياس  ويتمتع  بعدي،  وقياس  املتعددة  للذكاءات  قبلي 

والثبات. الصدق  حيث  من  السيكومترية 

توصيف العينة حسب الخربة
جدول رقم )3( وصف أفراد عينة الدراسة حسب اخلبرة

النسبة% التكرارالتدريب

7٥%٦٠أقل من 1٠سنوات

٢٥%٢٠أكثر من 1٠

1٠٠%8٠املجموع

من التكرارات أعاله يتضح أن خبرة املعلمات عينة الدراسة أقل من 1٠ سنوات بلغت ٦٠ بنسبة 
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7٥%، وأن احلاصالت على نسبة أكثر من 1٠ سنوات بلغن ٢٠ بنسبة ٢٥ % ، والفئة األكثر تكرارًا 

املعلمات بخبرة أقل من 1٠ سنوات. 

رسم بياني )3( وصف أفراد عينة الدراسة حسب خبرة املعلمات

الفئة  البياني أن أفراد عينة الدراسة وخبرتهن أقل من 1٠ سنوات هن  يتبني من الرسم 

. األكثر 

إجراءات الدراسة 
بناء أداة الدراسة 

بعد القراءة في أدبيات علم النفس التربوي املتعلقة بالنظريات املتقدمة في علم النفس املعرفي 

وبالبرامج احلديثة لطفل ما قبل املدرسة، واستنادًا إلى الفلسفة التربوية في كتب اإلرث اإلسالمي 

للعلماء املسلمني؛ متَّ بناء أدوات الدراسة املتمثلة في قائمة تفقد الذكاء القيمي األخالقي موجهة 

ملعلمات مرحلة رياض األطفال باقتباس ٥ أسئلة لكل بعد. وتتدرج االستجابة بني "أوافق، إلى 

حدما، ال أوافق".

ومن  النفسية،  لالختبارات  السيكومترية  أهم اخلصائص  من  وثباته  املقياس  يعتبر صدق 

خالل هذه اخلصائص السيكومترية ميكن أن يستدل على مدى قيمة الدرجة املتحصلة والتعرف 

على اخلصائص السيكومترية لالختبار الذي يرتبط سلبًا أو إيجابًا مبدى الثقة أو الشك في نتائج 

القياس، ومن ثم إصدار األحكام عليها. وفيما يلي توضيح مختصر لهذه اخلصائص: إجرائّيًا 

ومنطقّيًا.

 Reliability الثبات
في مجال حتكيم االستبانة لدى عينة من اخلبراء في التربية، التربية اخلاصة، وعلم النفس. 

وللتأكد من صالحيتها في فهم لغة قائمة التفقد لذكاء القيم وملا وضعت لقياسه. ومتَّ البناء وفق 

مقياس القيم املوجود في أدبيات الدراسة، وجرى حساب صدق األداة التي متَّ إعدادها من خالل:
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العبارات،  وضوح  درجة  على  للحكم  وذلك  احملكمني:  صدق  الظاهري-  الصدق   -  1
ومتثيلها للهدف الذي وضعت له، وحذف وتعديل ما يرونه يسهم في وصول األداة إلى الشكل 

األمثل للتطبيق. وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة احملكمون، بتصميم قائمة تفقد 

ذكاء القيم املتمثلة في قدرات الطفل الذكائية من حيث اكتساب القيم، والتفكر في القيم، وتقدير 

القيم، وإنتاج القيم. في كل املفاهيم املقدمة له عبر الوحدات الدراسية، متَّ تطبيق صورة املقياس 

املعدلة ليناسب مجتمع الدراسة، مع األخذ في االعتبار بتوجيهات وتعديالت احملكمني، وعرض 

املقياس على مجموعة من السادة احملكمني من املتخصصني في علم النفس والتربية من اجلامعات 

السودانية املختلفة للحكم على مدى صدق مضمون العبارات ومدى فعالية ما وضعت لقياسه، 

ومتَّ تعديل بعض العبارات في ضوء توجيهات السادة احملكمني باحلذف واإلضافة، واإلبقاء على 

املفردات التي حصلت على نسبة اتفاق 8٠% فأكثر.

معامل االتساق الداخلي
جدول رقم )4( معامالت ارتباط بنود أداة القياس باملجاالت التي تنتمي إليها 

إنتاج القيم األخالقيةتقدير للقيم األخالقيةالتفكر في القيم األخالقيةاكتساب القيم األخالقية

رقم الفقرة
معامل 

االرتباط
رقم الفقرة

معامل 

االرتباط
رقم الفقرة

معامل 

االرتباط
رقم الفقرة

معامل 

االرتباط

10.60 * *60.86 * *110.60 * *160.89 * *
20.73 * *70.81 * *120.68 * *170.81 * *
30.87 **80.81 * *130.85 * *180.89 * *
40.87 **90.81 * *14 0.81 * *190.81 * *
5 0.81 *100.81 * *150.63 * *20 0.81 * *

من اجلدول أعاله يظهر أن معامالت ارتباط البنود باحملاور التي تنتمي إليها جميعها دالة 

إحصائّيًا عند مستوى ٠.٠٥، وعليه يبدو أن جميع هذه البنود تقيس سمة واحدة، وتؤكد هذه 

النتائج أن املقياس يتمتع مبعامل صدق مرتفع وفقًا ألسلوب االتساق الداخلي، ومن جهة أخرى 

قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت ذكاء القيم بالدرجة الكلية للمقياس، 

وقد أسفر التحليل عن العالقات االرتباطية التالية:

جدول رقم )٥( معامالت االرتباط بني درجات كل محور والدرجة الكلية

اكتساب القيم 

األخالقية

التفكر في القيم 

األخالقية

تقدير القيم 

األخالقية

إنتاج القيم 

األخالقية

98.0 * * 0.87 **0.86 **0.89 **الدرجة الكلية
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من اجلدول أعاله يتضح أن العالقة بني قائمة التفقد لذكاء القيم والدرجة الكلية جميعها دالة 

عند مستوى ٠.٠1 فأعلى؛ مما يشير إلى أن املقياس يتمتع مبستوى عاٍل من الصدق.

ثبات أداة القياس:
اعتمدت الباحثة على أسلوبي ألفا - كرونباخ، ومعادلة سيبرمان براون في حساب معامالت 

الثبات 

جدول رقم )6( معامالت ثبات أداة القياس

املهارةرقم
أسلوب الثبات

سيبرمان براونألفا لكرونباخ
0.880.89اكتساب القيم األخالقية1
0.870.78التفكر في القيم األخالقية2
0.890.85تقدير للقيم األخالقية3
0.85 0.89إنتاج القيم األخالقية4

من اجلدول أعاله يتضح أن املقياس يتمتع مبعامالت ثبات عالية؛ مما يؤكد صالحيته لقياس 

ما وضع لقياسه.

األداة الثانية قائمة تفقد الذكاءات املتعددة: 
قائمة تفقد الذكاءات املتعددة من إعداد توماس أرمستروجن )٢٠٠٦ : ٣٣- ٣٢( وتقيس 

ثمانية ذكاءات متعددة رئيسة هي: الذكاء اللغوي- اللفظي، الذكاء الرياضي- املنطقي، الذكاء 

الداخلي،  الشخصي-  الذكاء  املوسيقي،  الذكاء  الذكاء اجلسمي- احلركي،  البصري،  املكاني- 

الثمانية  الذكاءات  الطبيعي(. معتقدًا أن كل طفل ميتلك  الذكاء الشخصي -اخلارجي، والذكاء 

كلها ويستطيع أن يطورها جميعًا إلى مستوي معقول من الكفاءة، وقد قامت الباحثة بحزمة من 

اإلجراءات إلعادة تقنني قائمة تفقد الذكاءات املتعددة في صورتها املستخدمة في الدراسة احلالية 

وفقًا للخطوات اآلتية: 

الفقرات  بجمع  الباحثة  قامت  املختلفة  املتعددة  الذكاءات  مؤشرات  علي  االطالع  بعد   .1

 . عام  بشكل  واالفكار 

صياغة الفقرات املقترحة وفق قواعد صياغة فقرات قائمة تفقد الذكاءات املتعددة.  .٢

تتكون قائمة تفقد الذكاءات املتعددة من ثمانني بندًا.   .٣

متَّ ترتيب أبعاد الذكاءات املتعددة بواقع عشرة بنود لكلٍّ من الذكاءات الثمانية الرئيسة.   .٤
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صدق االختبار: يقصد بصدق االختبار أو أداة القياس أن تقيس األداة فعاًل ما وضعت 
لقياسه، ويعتبر معيار الصدق من أهم املعايير املستخدمة للحكم على نوعية االختبار. 

االتساق الداخلي
حلساب معامل االتساق الداخلي لالختبار، قامت الباحثة بإيجاد قيمة معامل االرتباط بني 

درجات كل بند، ودرجة االختبار الفرعي الذي يندرج حتته، ومتَّ ذلك بواسطة احلزمة اإلحصائية 

. )SPSS( للعلوم االجتماعية

جدول رقم )7( معامل االتساق الداخلي لقائمة اختبار تفقد الذكاءات املتعددة

اللغوي 

اللفظي

الرياضي 

املنطقي

املكاني 

البصري

اجلسمي 

احلركي
الطبيعياخلارجيالداخلياملوسيقى

0.755)**(0.848)**(0.517)**(0735)**(0.779)**(0758)**(0.790)**(0.819)**(

)**( دال عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول صدق قائمة اختبار تفقد الذكاءات املتعددة من حيث االتساق الداخلي 

للمقياس على درجة من الثقة حتمل على إمكان االعتماد عليه كأداة لقياس الذكاءات املتعددة 

مبرحلة ما قبل املدرسة. 

ثبات االختبار: 
ووفقًا   ،0.88 براون  عند سيبرمان  كما  النصفية  التجزئة  لطريقة  وفقًا  الثبات  معامل  بلغ 

 0.96 ألفا  لكرونباخ  التباين  حتليل  لطريقة 

جدول رقم )8( ثبات االختبار 

الذكاءات 

املتعددة
ألفا كرونباخسيبرمان براون

0.880.96الكل
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أساليب التحليل اإلحصائي املتبعة :
التكرارات.  .1

معامل االرتباط الرتبي لسيبرمان.  .٢

اختبار "ت" للفروق بني متوسطنْي.  .٣

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

عرض ومناقشة نتيجة تساؤل الدراسة األول.

هل توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني ذكاء القيم والذكاءات املتعددة لألطفال مبرحلة رياض 

املعلمات؟ تدركها  كما  األطفال 

جدول رقم )10( معامالت ارتباط ذكاء القيم وعالقته بالذكــــــــــاءات املتعددة لألطفال
مبرحلة رياض األطفال، كما تدركها املعلمات

رقم
معامالت ارتباط ذكاء القيم 

والذكاءات املتعددة 

معامل 

االرتباط

القيمة 

االحتمالية
الداللة اإلحصائيةالعدد

توجد عالقة ارتباطية 0.0380* 0.81 ـاكتساب القيم األخالقية 1

ال توجد عالقة ارتباطية0.300.1980 ـالتفكر في القيم األخالقية2

ال توجد عالقة ارتباطية0.030.3980 ـتقدير للقيم األخالقية3

ال توجد عالقة ارتباطية0.110.1780 ـإنتاج القيم األخالقية4

من اجلدول أعاله يتضح أن قيمة معامل االرتباط الرتبي لسيبرمان في ذكاء القيم وعالقته 

بالذكاءات املتعددة لألطفال مبرحلة رياض األطفال، كما تدركها املعلمات، املتمثلة في اكتساب 

القيم،  التفكر في  القيمة كانت دالة إحصائّيًا، ولم تتضح أي داللة إحصائية في بقية األبعاد: 

وتقدير القيم، وإنتاج القيم، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طبيعة مرحلة الطفولة واخلصائص 

النمائية للطفل، تظهر استعداد الطفل الكتساب القيم بصورة أسهل وأسرع، ويتبدى في سلوك 

أبعاد ذكاء  بقية  لتفعيل  النتيجة تتطلب عناية خاصة وبرامج متخصصة  الطفل. مؤشرات هذه 

القيم، كالتفكر في القيم وتقدير القيم وإنتاج القيم.

كما أن قصر مدة تدريب الطفل على تنمية هذا الذكاء املتقدم. من جهة أخرى، ملدة عام 

مقابلة  ومن خالل  املالحظات.  بعض  عدا  األبعاد/  داللة  بقية  إلظهار  كاٍف  غير  واحد  دراسي 
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معلمة  التي سجلتها  فاملالحظات   .Mohamed 2012 بيكر  مع  اتفاقًا  للمعلمات، جند  الباحثة 

الطفل لألطفال ذوي القدرات العقلية العالية كمحاولة إنتاج قيم جمالية أو اقتصادية، تشير إلى ما 

ذكره بيكر وورد في لني ٢٠1٢ ألربعة أسباب رئيسة رمبا تساعد البشر على تخطي كل أزماتهم، 

واملنطق،  العقالنية  األخالقي،  احلس  النفس،  في  التحكم  البعض،  بعضهم  مع  التعاطف  وهي: 

)وهذا هو الرأي الذي أوردته املعلمات في مالحظتهن في أثناء مقابلة الباحثة لهن(. من ارتباط 

بعض الذكاءات املتعددة التى يتمتع بها األطفال كالذكاء الشخصي الداخلي واالجتماعي والبيئي 

للذكاء االجتماعي والشخصي  في استجابة املعلمات للطفل عند اكتساب القيمة، فكان أكثرها 

الداخلي والبيئي وفق مالحظتهن اليومية.

اجلدول رقم )11( معامالت ارتباط ذكاء القيم ألطفال
مرحلة رياض األطفال كما تدركها معلماتهم

املتغير 
قيمة معامل 

االرتباط
درجة احلرية

الدرجة التائية

القيمة املحسوبة   القيمة اجلدولية

مستوى 

الداللة

الذكاء القيمي 

األخالقي
0.57786.5 1.961.960.05

الذكاءات املتعددة

من اجلدول أعاله ، يتضح أن هنالك معامل ارتباط بني الذكاءات املتعددة وذكاء القيم عند 

مستوى داللة )٠.٠٥(.

عرض ومناقشة الفرض الثاني
هل توجد فروق دالة إحصائّيًا بني ذكاء القيم والذكاءات املتعددة لألطفال مبرحلة رياض 

للمعلمة؟  التدريب املتخصص  األطفال كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال، من خالل 

اجلدول رقم )12( يبني الفروق باختبار )ت( بني ذكاء القيم والذكاءات املتعددة لألطفال
كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال من خالل التدريب املتخصص للمعلمة

حجم العينة

العينة 

املتوسط 

احلسابي

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الفرضي 

القيمة 

احملسوبة 

مستوى 

الداللة 

303.510.57782.190.05تدريب متخصص

تدريب غير 

متخصص

503.83
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يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائّيًا عند مستوى ٠.٠٥ بني متوسطات درجات 

املعلمات املتدربات على تنفيذ اخلطة اإلشرافية واملعلمات املتدربات بصورة غير متخصصة على 

تنفيذ اخلطة اإلشرافية التي حتتوي على تنمية ذكاء القيم، وتوصي الدراسة بالتأكيد على أهمية 

تدريب معلمي مرحلة رياض األطفال على استخدام برنامج إثرائي للذكاءات املتعددة في تنمية 

بدولة  األطفال  رياض  مرحلة  كتب  محتوى  تنظيم  إعادة  مع  التفكير،  مهارات  وبعض  املفاهيم 

الكويت في ضوء فلسفة نظرية الذكاءات املتعددة، )نوري، ٢٠1٣ وعبد الهادي ٢٠18(، وكثير 

من الدراسات التى تؤكد أهمية التدريب املتخصص املستمر والبرنامج التدريبي القائم على خطة 

وإستراتيجية محددة؛ إذ إن التدريب املتخصص للمعلمة يحقق أثرًا واضحًا للبرنامج املراد تنميته.

عرض ومناقشة الفرض الثالث
تفترض الباحثة وجود فروق دالة إحصائّيًا بني ذكاء القيم والذكاءات املتعددة لألطفال كما 

تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال باختالف خبرة املعلمة. 

اجلدول رقم )13( يبنيِّ الفروق باختبار)ت( بني أفراد العينة يف ذكاء القيم والذكاءات املتعددة 
لألطفال كما تدركها معلمات مرحلة رياض األطفال، باختالف خبرة املعلمة

قيمة ت درجة احلرية االنحرافاملتوسطاخلبرة 

احملسوبة 

مستوى 

الداللة

2.920.52781.1320.25أقل من 1٠ سنوات

3.160.5878أكثر من 1٠ سنوات

 

من خالل اجلدول رقم )1٣( أعاله؛ يتضح أن نتيجة اختبار )ت( على أفراد عينة الدراسة 

كانت قيمة )ت( احملسوبة 1.132 ومستوى داللة 0.25 وهي غير دالة إحصائّيّاً، ومن خالل عرض 

إدراكًا  أكثر  أحيانًا جتعلها  للمعلمة  الطويلة  اخلبرة  أن  من  الباحثة  تأكدت  املعلمات  مالحظات 

لألشياء إال أنها لم تتحقق في الفرض، وتلك النتيجة تختلف مع بعض الدراسات األخرى؛ إذ 

وإنها جزء  القيم،  بأهمية دورها في غرس  املعلمة  املعلمة، وتشعر  تؤثر في معارف  إن اخلبرة 

رئيس من عملها التربوي، واالهتمام باملوضوعات القيمية وإبرازها من خالل املضمون التعليمي 

واألهداف التعليمية. كما أن خبرة املعلمة تتجسد في تعريف املتعلمني بأهمية القيم وكونها معيار 

تفضيل اإلنسان على غيره من املخلوقات األخرى، ورصد منظومة القيم السائدة بني املتعلمني 
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وتصنيفها إلى قيم إيجابية تعززها وأخرى سلبية ينبغي محاربتها، وحتديد مجموعة القيم الذي 

ينبغي متثيلها خالل العام الدراسي، وربط القيم بالتعاليم اإلسالمية الرصينة والكشف عن مظاهر 

الصراع القيمي وخطورة أضداد القيم الوافدة، كل هذه املهارات تتجلى في تنمية ذكاء القيم التي 

تتبدى فيه نوعية التدريب املتميز وجودته، وحتسب الباحثة ذلك سببًا رئيسًا لعدم وجود فروق دالة 

إحصائّيًا خلبرة املعلمة.

اخلالصة أنه في ظل االنفتاح املعرفي والتقني تنطلق أهداف للتعليم ممثلة في التحقق من 
انسجام أهداف البرامج األكادميية املختلفة مع تطوير وإتقان مهارات املتعلمني، وأن انسجام 

العملية التعليمية مع متطلبات السوق وخطط التنمية االقتصادية املتسارعة واملتصارعة، تعكس 

استمرارية االرتقاء بنوعية التعليم من خالل تعزيز مقررات مؤسسات التعليم على مواجهة حتديات 

املعرفة على مستوى طموح قادر على املنافسة العاملية. ومرحلة رياض األطفال من األهمية مبكان 

لضرورتها املؤكدة علمّيًا في بناء الشخصية وتنمية ذكاء قيمي أخالقي مناداة من أئمة العلم في 

القرن الواحد والعشرين، ومن أبرز قواعد اإلسالم ) ثبات القيم ( وبالتالي )ثبات األخالق(، وأن 

االلتزام اخللقي هو قانون أساسي ميثل احملور الذي تدور حوله القيم األخالقية، في قوله تعالى: 

}َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم )٤({ )القلم(، وأن هنالك معامل ارتباط بني الذكاءات املتعددة وذكاء القيم 

عند مستوى داللة )٠.٠٥(. ومن خالل عرض مالحظات املعلمات تبنيَّ أن اخلبرة الطويلة للمعلمة 

أحيانًا جتعلها أكثر إدراكًا لألشياء، إال أنها لم تتحقق في الفرض، وتلك النتيجة تختلف مع بعض 

الدراسات األخرى إذ إن اخلبرة تؤثر في معارف املعلمة.

توصيات الدراسة.
رياض  في  املتعددة  الذكاءات  تنمية  وأنشطة  إستراتيجيات  باستخدام  االهتمام  ضرورة   .1

القيم. ذكاء  تنمية  في  يسهم  مبا  األطفال 

إثراء األنشطة املبتكرة واملثيرة الهتمام األطفال في برامج الروضة؛ ملا لها من أثر في ترسيخ   .٢

أساسيات تنمية ذكاء القيم.

إضافة برامج إثرائية ملناهج رياض األطفال تعنى بتنمية ذكاء القيم.  .٣

على  تعميمها  إمكان  من  للتحقق  األطفال  من  أكبر  عينات  على  احلالية  الدراسة  تطبيق    .٥

أوسع. بشكل  واخلاصة  والنموذجية  احلكومية  األطفال  برياض  امللتحقني 

مقرتحات الدراسة
توطني دراسات تهتم مبقاييس ذكاء القيم األخرى للمتعلمني في التعليم العام والعالي.  -1
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عمل دراسة تقييمية للبرامج املصممة في ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وخاصة ذكاء القيم.   -٢

تطوير أساليب قياس ذكاء القيم وتوطينها في مؤسسات التعليم والتربية.  -٣

املراجع العربية:
أبو النجا، أحمد عز الدين )٢٠٠٢( فاعلية استخدام القصص احلركية على التطور احلركي وبعض القيم   1

األخالقية ألطفال ما قبل املدرسة )املؤمتر السنوي األول تربية الطفل من أجل املستقبل - الواقع والطموح(، 

مركز رعاية وتنمية الطفولة - جامعة املنصورة، املنصورة، مصر. 

أبو جادو، صالح محمد على )1998( سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار املسيرة للنشر، عمان، األردن.  ٢

أبو حطب، فؤاد )1979( العالقة بني الطالب واملعلم ودرجة التوافق بني قيمه وقيم التالميذ.. قراءات في علم   ٣

النفس االجتماعي في الوطن العربي، املجلد الثالث، الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر.

والتطبيق،  النظرية  بني  وحاجاته  الطفل  تنشئة   )٢٠٠٢( سليمان  شحاتة  ومحمد،  كامل  سهير  أحمد،   ٤

مصر. للكتاب،  اإلسكندرية  مركز  اإلسكندرية، 

األحمد، داود سليمان )٢٠٠٤(، العوملة والفضائيات تستوجب توجيهًا مختلفًا،  ٥

 http://www.Almowaten.org الكويت. 

غرفة  في  املتعددة  الذكاءات  التربوي،  والتطوير  اإلشراف  جمعية  ترجمة  )٢٠٠٦م(  ثوماس  أرمسترونغ،   ٦

السعودية. الدمام،  األولى  الطبعة  التربوي،  الكتاب  دار  األهلية،،  الظهران،  مدارس  الصف 

العملية  لتفعيل  جديدة  سيكولوجية  مقاربة  الطفل..  ذكاءات  إلى  الطفل  ذكاء  من   )٢٠٠٢( أحمد  أوزي،   7
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أثر نوعية حياة األسرة فى تنشئة الطفل
على قيم املواطنة النشطة

"دراسة ميدانية على عينة من األطفال بمحافظة القاهرة"

د. سهير صفوت عبد الحميد          د. سحر حساني بربري

كأداة  ثالثي  إلى مقياس  وباالستناد  بالعينة،  االجتماعي  املسح  منهج  وفق 
الدراسة  تطبيق  300 طفل، متَّ  وعينة عشوائية مكونة من  البيانات،  جلمع 
على ثالثة أحياء )مناطق( من محافظة القاهرة مقسمة لشرائح اقتصادية 

النخل(. والزيتون وعزبة  واجتماعية متباينة، وهم: )مصر اجلديدة 
فاعل،  مواطن  عن  نتحدث  أن  ميكن  هل  مؤداها:  إشكالية  الدراسة  وأثارت 
ومواطنة نشطة يف ظل هيمنة قيم التفكير التقليدي التسلطي يف األسرة 
املصرية؟ وإلى أي مدي تؤثر نوعية حياة األسرة يف تنشئة الطفل وتشكيل 
مدركاته الثقافية؟ كيف ميكن التوصل إلى منوذج للتنشئة يجمع العناصر 
التي متكن من بناء مواطنني صاحلني، لديهم قدرة على املشاركة يف حياة 

مجتمعاتهم؟

ولإلجابة عن اإلشكالية، عمدت الدراسة إلى استكشاف أثر نوعية حياة األسرة فى تنشئة 

الطفل على قيم املواطنة النشطة، وقد أثارت العديد من الفروض التي من بينها: 

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة النشطة.  .1

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة.   .٢

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج التي من أهمها :
توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة عند مستوى داللة ٠.٠1   .1

* د. سهير صفوت عبد احلميد: أستاذ علم االجتماع املساعد- كلية التربية- جامعة عني شمس.
 د. سحر حساني بربري- أستاذ علم االجتماع املساعد- كلية اآلداب- جامعة قناة السويس.

* * البحث حاصل على جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية فى قضايا الطفولة والتنمية- -"التنشئة على املواطنة".
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لكل من الطبقتنْي العليا والوسطى. أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت 

االرتباط مستوى الداللة، وهذا يؤكد على أنه كلما ارتفع مستوى دخل األسرة ساهم ذلك فى 

تلبية وتوفير االحتياجات لألبناء واملساعدة على تنشئتهم على قيم املواطنة النشطة.

النشطة؛  املواطنة  قيم  وترسيخ  لألبوين  التعليمية  احلالة  بني  إحصائّيًا  دالة  عالقة  توجد   .٢

بالنسبة   ٠,٥ ومستوى   ٠،٠1 مستوى  بني  االرتباط  معامالت  قيم  دالالت  تراوحت  حيث 

إلى الشريحتنْي العليا والوسطى.. أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت 

االرتباط مستوى الداللة، وهذا يؤكد على أنه كلما ارتفع مستوى احلالة التعليمية لألبوين 

املواطنة. قيم  على  األبناء  نشأ 

الكلمات املفتاحية: نوعية احلياة، التنشئة، الطفل، املواطنة النشطة.

١- إشكالية الدراسة:
القيم  أنساق  في  بالتغيير  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  اإلنساني  السلوك  أمناط  في  التغيير  إن 

التي تعتبر من أهم محددات تشكيله، وتتضمن املواطنة ضمن معانيها املتشعبة سلوكًا تعليمّيًا 

يساعد املواطنني على أن يكونوا مواطنني فاعلني، مشاركني، يتصرفون مبسئولية جتاه مجتمعهم 

ينشأ  املواطنني ال  واملشاركة من جانب  الفعالية  النمط من  ولكن هذا  املواطنة،  في  وشركائهم 

تلقائّيًا وال مصادفة، بل يحتاج إلى جهد تعليمي ممتد يشمل كل األفراد، ومن هنا تبرز أهمية 

التنشئة في املجتمع وعلى رأسها األسرة.  مؤسسات 

وجتدر اإلشارة إلى الترابط القوي بني املواطنة بجناحيها احلقوق والواجبات، وبني فكرة 

الوالء واالنتماء التي حترص املجتمعات كافة مبختلف أمناطها على غرسها لدى أبنائها، وهنا 

تعاني املواطنة من أزمة شكلتها أسباب تتعلق بنمط األسرة ونوعية حياتها من جانب، والضغوط 

التي فرضتها عليها العوملة من اخلارج بآلياتها الثقافية والسياسية واالقتصادية، وهذا يؤدي إلى 

طرح إشكالية تأثير ذلك على والء املواطن للدولة الوطنية. وقد ربط تقرير املعرفة العربي )٢٠1٥( 

بني املواطنة وعملية التجديد الثقافي وتنمية الهوية، مبّينًا العالقة القوية بينهم، وموضحًا دورها 

تفعيل  إلى  الدعوة  كانت  هنا  من  املعرفة.  إلى عصر  والولوج  باملجتمع  االرتقاء  في  األساسي 

بناء  متكافئة،  توفير فرص   : أساسية هي  عوامل  بثالثة  التقرير  ربطها  التي  النشطة  املواطنة 

لهم )برنامج  الداعمة  الفرص، توفير نظم احلوافز  لتمكينهم من استغالل هذه  قدرات الشباب 

اإلنسانية  التنمية  تقرير  يدعو  السياق،  هذا  وفي   .)٥٥ ص   ،٢٠1٥ اإلمنائي،  املتحدة  األمم 

العربية الصادر عام)٢٠1٦( دول املنطقة إلى االستثمار في شبابها ومتكينهم من االنخراط في 
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عمليات التنمية، كأولوية حاسمة وملحة في حد ذاتها، وكشرط أساسي لتحقيق التنمية املستدامة 

حيث تكتسب هذه الدعوة اآلن أهمية خاصة، و البلدان كافة ومنها الدول العربية، تعد خططها 

الوطنية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠؛ لذلك يدعو التقرير إلى بناء قدرات الشباب 

وتوسـيع الفرص املتاحة لهم. )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ٢٠1٦ ،ص ٥(

بني  كبيرة  على وجود هوة  أكدت  الدراسات  كثيرًا من  أن  العربي جند  الواقع  وباستقراء 

يتّم في كنف األسرة  زال  ما  املشاركة  أن حق  لها خاصة  الفعلية  واملمارسة  باملواطنة  املعرفة 

األبوية والهيمنة الذكورية، وفي هذا الصدد تشير تقارير التنمية اإلنسانية العربية إلى ارتباط 

أزمة املواطنة في الدولة العربية احلديثة بأساليب تنشئة األفراد وعمليات نشر املعرفة التي تعيد 

األمم  )برنامج  املعاصر  املواطنة مبفهومها  بناء  تعيق  التي  واالجتماعية  السياسية  القيم  إنتاج 

املتحدة اإلمنائي، ٢٠٠٣، ص٥1-٣٥.(. وهذا ما تؤكده دراسة "عبد السالم نوير" عن املشاركة 

االجتاهات  في صوغ  دورًا سلبّيًا  تؤدي  التنشئة  إن مؤسسات  من حيث  في مصر  السياسية 

)نوير، ٢٠٠1، ص٢٠(. النشطة.  املواطنة  الدافعة نحو  السياسية 

ويشير أيضًا تقرير التنمية اإلنسانية ٢٠1٦ الى أن بنية األسرة األبوية التقليدية تشيع في 

جميع أرجاء املنطقة العربية، وبخاصٍة بني الطبقات الريفية والفقيرة، وأن هذه البنية تؤثر في 

أعلى مراتبها  للمساواة  املناصرة  القيم  تبلغ  املساواة بني اجلنسني؛ حيث  الشباب من  مواقف 

في اجلزائر وتونس ولبنان واملغرب، وأدناها في األردن ومصر واليمن. ) برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي،٢٠1٦، ص٤٦( وهو ما يبرز تناقضًا بني وضع التنشئة األسرية وبني الواقع ومتطلباته. 

وحتيلنا املناقشة السابقة إلى بروز إشكالية حتاول الدراسة اإلجابة عنها وهي: هل ميكن أن 

في  التسلطي  التقليدي  التفكير  قيم  هيمنة  ظل  في  نشطة  ومواطنة  فاعل،  مواطن  عن  نتحدث 

مدركاته  وتشكيل  الطفل  تنشئة  في  األسرة  حياة  نوعية  تؤثر  مدى  أي  وإلى  املصرية؟  األسرة 

الثقافية وأنساق قيمه؟ كيف ميكن التوصل إلى منوذج للتنشئة يجمع العناصر التي متكن من بناء 

مواطنني صاحلني، لديهم قدرة على املشاركة النشطة في حياة مجتمعاتهم؟

٢- أهمية الدراسة :
لتفعيل املواطنة النشطة التي تقوم  التنشئة على املواطنة  الراهنة على أهمية  n تؤكد الدراسة 

على أسس توفير فرص متكافئة وبناء قدرات األطفال لتمكينهم من استغالل هذه الفرص، 

والتوصل إلى منوذج للتنشئة يجمع العناصر التي متكن من بناء مواطنني صاحلني، لديهم 

قدرة على املشاركة النشطة في حياة مجتمعاتهم. 
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تلقي الدراسة الراهنة الضوء على أهمية معركة التنمية الثقافية من خالل بناء عقل جديد   n

ملجتمع جديد في عالم جديد يعيشه األطفال الذين البد أن ميتلكوا مهارات ذهنية جديدة يتّم 

تشكيلها في ضوء مجموعة من املعايير واملبادئ املستندة إلى النهج احلقوقي، ويقدم ذلك عبر 

مختلف وسائط التنشئة االجتماعية. في إطار تشريعات وطنية وسياسات وبرامج اجتماعية 

مسئولة.

إن الدراسات أثبتت وجود هوة كبيرة بني املعرفة باملشاركة واملمارسة الفعلية لها خاصة أن   n

حق املشاركة ما زال يتّم في كنف األسرة األبوية والهيمنة الذكورية في العالم العربي؛ مما 

يستدعي تأسيس منوذج جديد يعتمد على مبادئ للتنشئة بعيدة عن القهر والشدة والتبعية، 

ويقوم على التعلم احلر النشط واملشاركة اجلادة والفعالة.

٣-أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف العام للدراسة في: حتديد أثر نوعية حياة األسرة في تنشئة الطفل على قيم 

املواطنة النشطة، وتنبثق من ذلك الهدف عدة أهداف فرعية هي:

حتديد العالقة بني البعد االقتصادي لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة على املواطنة النشطة.  n

الكشف عن أثر البعد االجتماعي لنوعية حياة األسرة والتنشئة على قيم املواطنة النشطة.  n

تفسير العالقة بني البعد البيئي لنوعية حياة األسرة والتنشئة على قيم املواطنة النشطة.  n

حتليل العالقة بني البعد الثقافي لنوعية حياة األسرة والتنشئة على قيم املواطنة النشطة.  n

٤- فروض الدراسة:
السؤال األول وفروضه: إلى أي مدى يؤثر العامل البيئي لنوعية حياة األسرة في ترسيخ 

قيم املواطنة النشطة لدى الطفل؟

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني البعد البيئى لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة على قيم   n

املواطنة.

n  ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني طبيعة املسكن وبني ترسيخ قيم املواطنة النشطة. 

الطبقة  الوسطى،  الطبقة  العليا،  )الطبقة  املسكن  نوعية  بني  إحصائّيًا  داّل  فرق  اليوجد   n

االنتماء. قيمة  على  الطفل  وتنشئة  الدنيا( 

وتنشئة  األسرة  حياة  لنوعية  االقتصادي  البعد  بني  العالقة  ما  وفروضه:  الثاني  السؤال 
النشطة؟ املواطنة  قيم  على  الطفل 
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n  ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة املهنية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة.

n  ال توجد عالقة دالة إحصائًيّا بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة النشطة.

n  ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني املصروف اليومي وترسيخ قيم املواطنة النشطة.

السؤال الثالث وفروضه: ما العالقة بني البعد االجتماعي لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة 
على قيم املواطنة النشطة؟

ال يوجد فرق داّل إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة   n

الدنيا( وتنشئة الطفل على قيمة املسئولية االجتماعية.

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة املسئولية.   n

ال يوجد فرق داّل إحصائيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة   n

الدنيا( وتنشئة الطفل على قيمة التعاون.

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة التعاون.   n

السؤال الرابع وفروضه: هل يلعب البعد الثقافي لنوعية حياة األسرة دورًا في تنشئة الطفل 
على قيم املواطنة النشطة؟

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة.   n

ال يوجد فرق داّل إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة   n

الدنيا( وترسيخ قيم التسامح واحترام اآلخر.

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة واحترام اآلخر   n

معه. والتسامح 

ال يوجد فرق داّل إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة   n

الدنيا( من حيث قيمة املساواة في تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة. 

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني النوع وترسيخ قيم املواطنة النشطة.  n

ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني عدد اإلخوة وترسيخ قيم املواطنة النشطة.   n

5- مفاهيم الدراسة :
مفهوم التنشئة االجتماعية: Socialization: يرى بارسونز Parsons أن التنشئة   n

االجتماعية: هي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وهي عملية 

الرفاق.  بجماعات  وتتأثر  املدرسة  في  وتستمر  األسرة  داخل  امليالد  من  تبدأ  مستمرة 

أنها  على  فيعرفها  االجتماعية  العلوم  أما معجم مصطلحات   (Parsons, 1955, p. 9).
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يتّم من خاللها  التي  والطريقة  إلى جيل،  الثقافة من جيل  انتقال  بها  يتّم  التي  "العملية 

تشكيل األفراد منذ طفولتهم حتى ميكنهم املعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل 

في ذلك ما يلقنه اآلباء واملدرسة واملجتمع لألفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات 

ومهارات إلخ". )بدوي، 198٦، ص ٣99(. ويرى جيدنز أن التنشئة االجتماعية هي التي 

جتعل من هذا الكائن الوليد بصورة تدريجية إنسانًا واعيًا لذاته، وشخصًا ُمِلّمًا ببعض 

املعارف واملهارات املتعلقة مبسالك الثقافة. ) جيدنز، ٢٠٠٥، ص٢٦7(.

على  وتقوم  وتربية،  وتعليم  تعلم  "عملية  التعريف اإلجرائي للتنشئة االجتماعية: هي   n
التفاعل االجتماعي الذي يهدف إلى إكساب اإلنسان معايير واجتاهات مناسبة ألدوار 

وتكسبه  معها،  االجتماعي  والتوافق  جماعته  مسايرة  من  يتمكن  حتى  معينة؛  اجتماعية 

العامة".  االجتماعية  احلياة  في  االندماج  له  وتيسر  االجتماعي،  الطابع 

 Child مفهوم الطفل •
تشير االتفاقية الدولية حلقوق الطفل في مادتها األولى إلى أن الطفل هو: "كل إنسان لم 

يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه". ويعرف الطفل 

وفقًا للمادة األولى من مشروع اتفاقية األمم املتحدة على أنه: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 

عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه. )األمم املتحدة، 1991، ص 

 .)17

وينظر إلى الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع على أنها: تلك الفترة املبكرة من احلياة 

اإلنسانية التي يعتمد فيها الفرد على والديه اعتمادًا كلّيًا فيما يحفظ حياته؛ ففيها يتعلم ويتمرن 

استعدادًا للفترة التي تليها، وهي ليست مهمة في حد ذاتها، بل هي قنطرة يعبر عليها الطفل حتى 

النضج الفسيولوجي والعقلي والنفسي واالجتماعي واخللقي والروحي والتي تتشكل خاللها حياة 

اإلنسان ككائن اجتماعي. )مذكور، 197٥، ص ٣٦9(.

-   التعريف اإلجرائي للطفل: الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ 
سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه، وهذا املفهوم يجعل كل من هو دون 

الثامنة من عمره طفاًل تلزمه رعاية األبوين واألسرة واملجتمع والهيئات التربوية والتعليمية. 

وهذا ما يجعل مسئولية األولياء تقع على كل ما يلحق بالطفل من متابعات طبية وقانونية 

وتربوية وتعليمية.



45
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

Active Citizenship :املواطنة النشطة •
املواطنة النشطة مفهوم يتجاوز مفهوم املواطنة الذي يرتكز على مجرد العضوية في كيان 

سياسي؛ فاملواطنة النشطة تعني الرغبة في االلتزام واملساهمة في كل نقاش سياسي والعمل 

االجتماعي، وينبغي على هذا االلتزام أن يعكس املصلحة العامة التي متتد إلى ما وراء املنفعة 

املتبادلة ملجموعة صغيرة ؛ ولذلك فهو يشير إلى املشاركة النشطة للمواطنني في حل القضايا 

عند  محورية  املواطنني  احتياجات  أن  وتأكيد  احلكومة،  وتشكيل سياسة  العام،  االهتمام  ذات 

تصميم البرنامج االجتماعي. كما أن املواطنة النشطة قائمة على تعزيز جودة احلياة في املجتمع 

من خالل العمليات السياسية وغير السياسية؛ حيث يلعب املواطنون دورًا سواء على املستويات 

وحكوماتهم."  املواطنني  وبني  املواطنني  بني  الثقة  يعزز  أن  ميكن  نحو  على  العاملية  أو  احمللية 

التي  االجتماعية  املفاهيم  من  النشطة  املواطنة  مفهوم  ويعد   .Musoni, 2008, P. 113-114

للقطاعني  شريكًا  بوصفه  املدني  املجتمع  دور  وتنامي  (العوملة)،  املتأخرة  احلداثة  صاحبت 

احلكومي واخلاص، وهو مفهوم يؤكد على فكرة املبادرة واالستقالل عن دولة الرفاه االجتماعي، 

والتوجه نحو املبادرات املوجهة للعطاء والعمل التطوعي، مع تنامي دور املجتمع املدني بوصفه 

شريكًا فاعاًل مع القطاعني احلكومي واخلاص في التنمية ومواجهة ما خلفته العوملة من مشكالت.

) زلزل، ٢٠1٦، ص٥٠(.

إن "بوتنام" ينظر إلى املواطنة النشطة على أنها : متثل مصدرًا مهّمًا لرأس املال االجتماعي؛ 

ألنها السبيل الرئيس الذي ميكن لألفراد من خالله التعرض خلبرات التفاعل معًا من خالل سعيهم 

إلى حتقيق األهداف املشتركة فيما بينهم. فاملواطنة النشطة الصاحلة تعد قاعدة مهمة ملفهوم 

أكثر من  االجتماعي  املال  إلى جتليات رأس  منها يشير  الكثير  أن  إال  االجتماعي،  املال  رأس 

إشارته إلى طبيعة رأس املال االجتماعي نفسه. وال يوجد تعريف مقبول عاملّيًا للمواطنة النشطة، 

وال يوجد منوذج قياسي ملا هو مواطن نشط، ولكن هناك اتفاقًا عاّمًا على أنه يشير إلى إشراك 

.Council of Europe, 2004, p.51 .األفراد في احلياة العامة

الطوعية  القدرة  إلى  تشير  النشطة  املواطنة  النشطة:  للمواطنة  اإلجرائي  التعريف    -
للمواطنني واملجتمعات على العمل معًا بشكل مباشر في إطار من االندماج االجتماعي 

للمجتمعات كما هو احلال في "املساعدة" التي يقدمها العمل التطوعي، وكل ما يساهم في 

دعم رفاهية املجتمع واندماجه.
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Quality of Life :نوعية حياة األسرة •
تعرف نوعية احلياة بأنها "ذلك البناء الكلي الشامل الذي يتكون من مجموعة من املتغيرات 

املتنوعة، التي تهدف إلى إشباع احلاجات األساسية لألفراد الذين يعيشون في نطاق هذه احلياة 

ذاتية  ومبؤشرات  املتدفقة،  القيم  تقيس  موضوعية  اإلشباع مبؤشرات  هذا  قياس  بحيث ميكن 

تقيس قدر اإلشباع الذي حتقق". 

ويتضمن املفهوم مجموعة من األبعاد التي تغطي جوانب احلياة على النحو التالي:

- أبعاد اقتصادية: تعكس نوعية احلياة االقتصادية متمثلة في: مستوى املعيشة، التشغيل، 

توزيع الدخل.

التعليمية  اخلدمات  وتشمل  السائدة،  االجتماعية  األوضاع  عن  تعبر  اجتماعية:  أبعاد   -
آخر. جانب  من  األفراد  بني  االجتماعية  والعالقات  جانب  من  واإلسكان  والصحية 

-  أبعاد سياسية: تتضمن مجموعة احلقوق واحلريات السياسية، واملشاركة في اتخاذ القرار.
-  أبعاد بيئية: تتمثل في التمتع ببيئة نظيفة، وهواء نظيف، ومياه شرب نقية، ومساحات . 

خضراء. )اجلوهرى، ٢٠1٠، ص7٥-7٤(.

املوارد  أو  املكونات  من  مجموعة  من  يتكون  بناء  احلياة:  لنوعية  اإلجرائي  التعريف    -
املوارد  وتعد  احلياة.  نوعية  بنية  فتتشكل  البعض  بعضها  مع  تتضافر  التي  األساسية 

احلياة.  نوعية  بناء  في  املورد احملوري  الثقافة،  في  املتضمنة  القيم  ومنظومات  الثقافية، 

توجه  التي  املوارد االقتصادية  ثم  املوارد االجتماعية لألسرة،  توجد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

مباشرة إلشباع احلاجات األساسية ألعضاء األسرة. ويعتبر املسكن واحلي الذي تسكن 

فيه األسرة من املوارد األساسية لنوعية احلياة، ويدخل في إطار املسكن مساحته، وهل 

يكفي إلشباع احلاجة اإلنسانية إلى السكن، أم ال؟، يضاف إلى ذلك مدى توفر املرافق 

املسكن.  في  التزاحم  معدل  كذلك  باملسكن،  األساسية 

6- النظريات املفسرة ملوضوع الدراسة:
إذا كان مصطلح "املواطنة النشطة" قد شهد زيادة سريعة في االستخدام في اآلونة األخيرة، 

 Portes, فقد شهدت السنوات نفسها العالقة الوثيقة بني املواطنة النشطة ورأس املال االجتماعي

.P. 1-24,1998 ، ويتفق معظم الباحثني تقريبًا على أن تطور مفهوم رأس املال االجتماعي جاء 

من خالل ثالثة من العلماء الذين كان لهم الفضل في تقدميه للجدل النظري، وهم: بيير بورديو 
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 .Robert Putnam وروبرت بوتنام Games Coleman وجيمس كوليمان Pierre Bourdieu

)أبو زاهر, ٢٠1٠, ص ٣(.

 تكشف رؤية "بورديو" لرأس املال االجتماعي على أنه ميثل قوة Power تساعد على خلق 

وترسيخ مزايا اجتماعية للفاعلني، كما أن قدرة الفرد على الوصول إلى موارد عبر "رأس املال 

االجتماعي" تعتمد على شبكة عالقاته االجتماعية، وعلى قوة هذه العالقات وثباتها، وعلى املوارد 

في  الثقافي  احلقل  يتدخل  إذ  الثقافي؛  احلقل  عبر  الفرد  يقيمها  التي  العالقات  لشبكة  املتوفرة 

258-Bourdieu, 1986, P. 241 .تشكيل البنية الرمزية للفرد والطبقة التي ينتمي إليها

ثم جاء بعد ذلك "كوملان" الذي نظر إلى رأس املال االجتمـاعي بوصـفه رصيدًا اجتماعّيًا يقف 

خلف الفعل االجتماعي، وهو بذلك اعتبر رأس املـال االجتماعي مبثابة الرصيد الذي ميتلكه الفرد 

من عالقات وقيم متكنه مـن أن يؤسس العالقات داخل البناء االجتماعي، وأن يبني توقعاته وأهدافه. 

ويرى كوملان J.Coleman أن رأس املال االجتماعي مرتبط أساسًا باملؤسسات والعالقات واملعايير 

التي تشكل نوعية وكمية التفاعالت االجتماعية بني أفراد املجتمع؛ ولذلك يركز على مجموعة األبنية 

تتمثل  وبالتالي  النفعية.  األفعال  من  مجموعة  أداء  واملؤسسات  لألفراد  تيسر  التي  االجتماعية 

عناصره األساسية في مجموعة االلتزامات والتوقعات التي تنشأ بني األفراد، ومدي توفر أو عدم 

املقابل جاء"  أو املؤسسات املختلفة. (.Coleman , 1988,P. 94)، وفي  الثقة بني األفراد  توفر 

روبرت بوتنـام" الـذي أشـار إلى أن رأس املـال االجتماعي يشير إلى االرتباطات بني األشـخاص 

(Putnam, 2000, P 123) .والـشبكات االجتماعيـة، ومعايير التبادل والثقة التي تترتب عليها

وهكذا، فإن قيمة رأس املال االجتماعي تنعكس في قدرته على إشراك الناس في مجالي 

بوتنام  أو إحداهما، وقد ركز  والعامة  الشخصية  والتنسيق؛ من أجل حتقيق املصالح  التعاون 

الثقة بني السكان، وتوصل إلى أن تآكل رأس  العامة، ومستويات  كثيرًا على قضايا املشاركة 

املال االجتماعي له نتائج وخيمة على صيرورة الدميقراطية، ومستقبل التماسك االجتماعي. ومييز 

بوتنام بني ثالثة أشكال من رأس املال االجتماعي، وذلك بداللة الروابط االجتماعية التي يستند 

الذي  الشكل األول، وهو  املال الشخصي  إليها. )نصر و هالل،٢٠٠7، ص ٢٠(. وميثل رأس 

يتأسس على األسرة وزمرة األصدقاء املقربني، وميثل رأس املال االجتماعي التواصلي الشكل 

الثاني، وينبني على عالقات التجاور السكني واملهني، ثم يأتي رأس املال املؤسساتي القائم على 

االرتباطات الوجدانية مع املؤسسات العامة واملدنية ليشكل الشكل الثالث من أشكال رأس املال 

(Putnam, 2000,P.100) االجتماعي. 
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- نحو إطار نظري تصوري مفسر ملوضوع الدراسة: 
سعت هذه الدراسة إلى استكشاف دور نوعية حياة األسرة في توليد رأسمال متكيني )أو 

إعاقته(، وذلك من خالل رصد مدى جناحها في ترسيخ مفهوم املواطنة النشطة وتنشئة الطفل 

عليها. وقد ركزت الدراسة على عناصر رأس املال االجتماعي التمكيني التالية:

- مدى مشاركة الطفل في األفعال اجلماعية، مدي انخراطه في الشبكات االجتماعية، طبيعة القيم 

واملعايير والسلوكيات التي تساهم في تعزيز انتمائهم الوطني، وتطوير شخصيتهم وقدراتهم 

التي تعزز قيم املساواة واملواطنة والتكافل االجتماعي والدميقراطية والعمل للصالح العام .

- الرهان على املمكنات األخالقية لألفراد، واألسر، والتنظيمات االجتماعية والسياسية، واملؤسسات 

اخلاصة والعامة في جتديد املعرفة والثقافة عن طريق احلوار بني أنداد متكافئني ومتكافئات، 

وبناء جسور الثقة والتعاون، والتوصل إلى عقد اجتماعي قوامه املساواة واحلرية والعدالة على 

اعتبار احلياة العامة )اإلنسانية(، لألفراد واجلماعات، في مقابل حيواتهم اخلاصة.

وجتدر اإلشارة إلى أن حتقيق املواطنة النشطة عبر رأس املال االجتماعي يتطلب ما 
يلي:

الثقة: وهي صلب العالقات والتفاعالت اليومية بني)اجليران - األهل- األصدقاء (، وهي   n

أساسية في إنشاء العالقات التبادلية وفي تعزيز االرتباط بني األفراد وتأسيس الثقة عبر 

االنتساب لكيان ما يكون الفرد متوحدًا معه ومندمجًا فيه باعتباره عضوًا مقبواًل وله شرف 

من  أكبر هي  ثقة  لديها  التي  واألسرة  إليه،  وباالنتماء  فيه  باألمان  ويشعر  إليه،  االنتساب 

النشطة.  املواطنة  مفهوم  غرس  تستطيع 

معًا،  يعملون  وكيف  ما  أسرة  بها  تعمل  التي  بالكيفية  ويتعلق  والتعاون؛  الفعل اجلمعي   n

األعمال  في  املشاركة  على  األبناء  وتشجيع  األبوين،  قبل  من  املجتمعية  املشاركة  ودرجة 

التطوعية، إضافة إلى األسلوب الذي يتعاملون به مع األزمات عند حدوثها؛ إذ إن املشاركة 

الواسعة ومبختلف أشكالها حتقق الوحدة الوطنية ويكتمل االندماج القومي وحتقق أيضًا 

ككل. للمجتمع  اإليجابية  االستجابة 

االندماج والتماسك االجتماعي األسري وحتمل املسئولية، فحالة االندماج األسري هي مبثابة   n

داخل األسرة  اليومي  االجتماعي  التفاعل  لذلك يشكل  أجزاء األسرة؛  يجمع  الذي  الصمغ 

عوامل  جميعها  تشكل  األسرة  عناصر  من  عنصر  استثناء  وعدم  والعدالة  املساواة  ومنط 

التماسك التي تسهم في تشكيل رأس املال االجتماعي، ومن ثم املواطنة النشطة وداللة متتع 

األسرة هنا برأس مال اجتماعي هو االلتزام.



49
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

النهاية إلى سيطرة كل  الترابط داخل األسرة يجب أن يقود في  n  التمكني، ويعني ذلك أن 
فرد على قراراته باعتبار أن قراراته أمر يخصه، بغض النظر عن نوعه، والتوصل إلى عقد 

اجتماعي، قوامه املساواة واحلرية والعدالة. إن غرس األسرة لهذه القيمة لدى أبنائها وتنميتها 

في مراحل طفولتهم من شأنه أن يجعل هذه القيمة تكبر وتنمو معهم، وتكون مبثابة مرجعية 

لهم في أثناء تعامالتهم واحتكاكهم مع اآلخرين الذين ينتمون معهم إلى املجتمع نفسه.

7-اإلجراءات املنهجية للدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إلى الكشف عن أثر نوعية حياة األسرة في تنشئة الطفل على قيم 

املواطنة النشطة، ومن ثم يحاول الباحثون الكشف عن أثر كلٍّ من البعد االقتصادى واالجتماعى 

والثقافي والبيئى لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة على املواطنة النشطة، ولذلك نعرض فيما يلي 

اإلجراءات التي اتبعها الباحثون في هذه الدراسة :

n نوع الدراسة:" دراسة وصفية "؛ حتاول الدراسة الراهنة الكشف عن العالقة بني مؤشرات 
نوعية احلياة داخل األسرة وقيم املواطنة النشطة لدى الطفل. ومن أجل حتقيق ذلك؛ متَّ وضع 

مجموعة من التساؤالت فى محاولة جلمع احلقائق املختلفة املتعلقة بالقضية املطروحة وحتليلها 

وتفسيرها؛ من أجل التعرف على العوامل املؤثرة في قيم املواطنة النشطة . 

n منهج الدراسة : اعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي بالعينة، والذي يهدف إلى 

"جمع املعلومات وحتليل البيانات بغرض احلصول على معلومات من جمهور معني أو عينة 

الراهنة يساعد على  منه". )اجلوهرى، 199٥، ص18٣.(. واملسح االجتماعى في دراستنا 

جمع حقائق ومعلومات عن عينة البحث في مجتمعات الدراسة املختلفة .

n مجاالت الدراسة: املجال البشري: متَّ تطبيق املقياس على عينة عشوائية مكونة من ٣٠٠ 

للتأكد من ترسيخ  والثاني( 1٦- 17 عامًا؛ وذلك  الثانوية )الصف األول،  طفل في املرحلة 

ما متَّ تعلمه في أثناء التنشئة األسرية، خاصة أن نسبة الفئة العمرية من )1٥ - ٢9عامًا( 

هي ٢٦.8% كما يشير تعداد ٢٠17، وهي نسبة متثل أهمية في قيادة املجتمع وتنميته، ومتَّ 

اختيار الصف األول والثاني الثانوي؛ ألنه ميثل بداية مرحلة عمرية مهمة تتميز بنمو القدرات 

السياسية  اخليارات  وتبرير  والنتائج،  األسباب  إدراك  على  القدرة  مثل  واإلدراكية،  العقلية 

واالجتماعية والقيمية، وظهور التمركز االجتماعي كبديل للتمركز حول الذات؛ وهو ما يعني 

املشاعر  دراسة  أن  كما  وسياسّيًا،  اجتماعّيًا  يحدث  فيما  واملشاركة  التفاعل  على  القدرة 

واالجتاهات لهذه املرحلة العمرية تعد مهمة؛ ألن معرفة االجتاهات وحتديدها يعنيان معرفة 
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وحتديد مسار هؤالء مستقبلّيًا؛ حيث من املمكن أن تتحول املشاعر واالجتاهات مع الوقت 

إلى إيديولوجيات أو استعداد لتوجه إيديولوجي، وتزداد أهمية معرفة اجتاهات الطالب في 

اللحظات الثورية كما هو احلال في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠11، وأيضًا ثورة ٣٠ يونية 

٢٠1٣؛ نظرًا إلى أن تلك املرحلة العمرية كانت والتزال في قلب األحداث وصدارة املشهد 

السياسي، وأصبح لديهم ميٌل إلى املشاركة والتفاعل مع ما يحيط بهم. ولذا ميكن القول إن 

إن معرفة  والسياسية.  املسئولية االجتماعية  املواطنة وبعض  بتحمل واجبات  بدءوا  الطالب 

اجتاهات الطالب من خالل موقفهم من املجتمع، وموقفهم من اآلخر، تكشف عن مدى وعيهم 

بثقافة املواطنة وتدريبهم على التفاعل وحتمل املسئولية واملشاركة، وقد حرص الباحثون على 

اختيار عدد أفراد عينة الدراسة بالتساوى بالنسبة إلى املناطق الثالث؛ حيث بلغ عدد كل 

منطقة 1٠٠ طفل.

نسبة  أكبر  وجود  إلى  نظرًا   )٢ ملحق  )انظر  القاهرة  محافظة  اختيار  متَّ  املكاني:  املجال   n

اهتمت  وقد   .٢٠17 لتعداد  وفقًا   %1٠.1 بنسبة  القاهرة  محافظة  فى  املصريني  للسكان 

الدراسة باختيار ثالثة أحياء متباينة من الزاوية االقتصادية واالجتماعية بحيث متثل الشرائح 

الذي  البشرية ٢٠٠٣  التنمية  لتقرير  للمجتمع املصري، ووقع االختيار عليهم طبقًا  املختلفة 

قسم أحياء محافظة القاهرة إلى أحياء عليا، ومتوسطة، و عشوائية. وبناء عليه وقع االختيار 

على حي مصر اجلديدة ليمثل الشريحة االجتماعية واالقتصادية العليا، وحي الزيتون حيث 

كنائس  ومعاهد  القبة، ومدارس  وأهمها، قصر  فيه،  الرئاسية  القصور  أكبر  بوجود  يشتهر 

كاثوليكية: وكنائس البروتستانت، فضاًل عن مسجد كبير. ويقطن حي الزيتون عدد كبير من 

ويشتهر حي  ومناطق شعبية.  راقية  مناطق  الزيتون  في حي  وتوجد  واملسلمني.  املسيحيني 

الزيتون بالسالم بني أفراده الذين ضربوا مثااًل على الوحدة الوطنية بني املصريني، فضاًل 

عن دور العبادة اإلسالمية واملسيحية التي يضمها احلي بني أركانه مما يجعله فرصة عظيمة 

لسكان الطبقة الوسطى، وفرصة لتدعيم قيم املواطنة جلمعه بني عنصري األمة. وكان حي 

عزبة النخل هو احلي املقصود لدراسة الشريحة الدنيا؛ حيث يحيا أهالي منطقة عزبة النخل 

احلد  على  الواقعة  فاملنطقة  مصر.  في  احملليات  منظومة  بخلل  تشهد  إدارى،  تقسيم  أزمة 

التابعني  إداريَّا حاّدًا بني احليني  انقسامًا  الفاصل بني حي املرج وحي عني شمس، تشهد 

حملافظة القاهرة، ثم انقسامًا آخر بتبعية بعض شوارعها حملافظة القليوبية املالصقة وتراجع 

إليها شركة  أن مدت  بعد  نظيفة  مياه شرب  الشارع تشرب  بيوت  كاملة؛ فنصف  احملليات 
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القاهرة الكبرى خدماتها، بينما يشرب باقى السكان مياه الشرب املختلطة بالصرف  مياه 

بصفات  احلي  ويتميز  إليهم.  بالقليوبية  الشرب  مياه  شركة  خدمات  امتداد  لعدم  الصحى 

املناطق العشوائية حيث انخفاض الدخل االقتصادي لنسبة كبيرة من السكان وارتفاع نسبة 

الكثافة السكانية، وتكدس أكثر من أسرة في املسكن الواحد، وارتفاع معدل التزاحم بالنسبة 

إلى الغرفة الواحدة؛ حيث بلغ التزاحم في بعض األحيان معدالت خطيرة إذ يصل إلى ٣و٤ 

أفراد للغرفة، ناهيك عن سوء احلالة الصحية واخلدمات التعليمية مما يؤدي إلى زيادة نسبة 

التسرب، وارتفاع نسبة األمية؛ حيث بلغت نسبة التسرب 7.٢%،  ٢٦.8% لم يلتحقوا بالتعليم 

الضبط  وتدني  واألمنية  االجتماعية  املشاكل  زيادة  عن  فضاًل   ،٢٠17 لتعداد  وفقًا  مطلقًا 

االجتماعي مما يجعلها مرتعًا للجرمية بأنواعها. وعلى اجلانب اآلخر، أدى التزاحم إلى العديد 

التحرش اجلنسي بسبب عدم  من املشاكل االجتماعية، منها انعدام اخلصوصية، وإمكانية 

وجود مساحة شخصية، فضاًل عن استخدام حمام مشترك بني عدد من األسر.)ملحق ٢(.

املجال الزمني: متَّ التطبيق امليداني في الفترة من بداية شهر مارس ٢٠18 وحتي نهاية شهر   n

مايو ٢٠18. وقد شملت الفترة الزمنية رصد نتائج التطبيق وحتليلها.

عينة الدراسة: متَّ اختيار العينة بطريقة عمدية باحلصة، وجرى تطبيق املقياس على عينة   n

مكونة من )٣٠٠ مفردة( ومقسمة بالتساوي بني الذكور واإلناث؛ وذلك لضمان العدالة في 

التوزيع بني مفردات الدراسة على مستوي مجتمعات الدراسة الثالثة، ومنع التحيز، ثم متَّ 

بنتائج. واخلروج  وحتليلها  التطبيق  نتائج  رصد 

الغرض  لهذا  أعدت  التي  االستقصاء  قائمة  على  الدراسة  اعتمدت  البيانات:  أدوات جمع   n

واملعتمدة على مقياس ليكرت الثالثي املكون من ثالثة اختيارات تتراوح ما بني "موافق"، "غير 

موافق"، "محايد"؛ بغرض جمع البيانات الكمية عن نوعية احلياة األسرية وعالقتها بالتنشئة 

بالبيانات  األولى  تختص  رئيستنْي؛  مجموعتني  إلى  املقياس  تقسيم  متَّ  وقد  املواطنة.  على 

الشخصية للمبحوثني وتدور حول املرحلة العمرية للطفل ومكان إقامته، وطبيعة املسكن ونوعه، 

واحلالة التعليمية واملهنية للوالدين وإجمالي الدخل األسري وقيمة املصروف اليومي للطفل، 

وعدد اإلخوة. والثانية بصلب موضوع الدراسة وتضّم مجموعة من األسئلة التي تتعلق بأربعة 

محاور أساسية. وقد مرَّ املقياس بعدة مراحل:

الدراسة  في ضوء  مبدئية  بصورة  األسئلة  وفيها متت صياغة  املبدئية:  الصياغة  مرحلة   n

وتساؤالتها.



52
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

علم  أساتذة  من  عدد  على  املبدئية  بصياغته  املقياس  عرض  متَّ  وفيها  التحكيم:  مرحلة   n

االجتماع بجامعة عني شمس وجامعة قناة السويس؛ وذلك للنظر في مدى استيفاء املقياس 

اآلخر. البعض  وتعديل  العبارات  بعض  حذف  متَّ  وقد  الدراسة،  أهداف  لعبارات حتقق 

مرحلة قياس ثبات وصدق املقياس: بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها احملكمون متت   n

صياغة عبارات املقياس ووضعها في صورتها شبه النهائية حلساب ثبات وصدق املقياس:

تقريبًا  نفسها  النتائج  على  الباحث  املقياس حصول  بثبات  يقصد  الثبات:  حساب معامل   n

مثل  الثبات  طرق حلساب  عدة  وهناك  ذاتها،  العينة  على  املقياس  فيها  يطبق  مرة  كل  في 

طريقة إعادة تطبيق املقياس، وطريقة الصور املتكافئة، وطريقة التجزئة النصفية، وقد اختار 

الباحثون حلساب معامل الثبات طريقة التجزئة النصفية نظرًا إلى أنها ال حتتاج لوقت طويل 

في حسابها. ويقصد بطريقة التجزئة النصفية أن يقسم أسئلة املقياس إلى نصفني )نصف 

االرتباط بني  ويتّم حساب معامل  الزوجية(،  الفردية، واآلخر يشمل األسئلة  يشمل األسئلة 

العينة في النصفني.  درجات أفراد 

معادلة  باستخدام  النصفني  في  العينة  أفراد  درجات  بني  االرتباط  معامل  وقد متَّ حساب 

بيرسون:

 بلغ معامل االرتباط اخلاص باملقياس 79.٠

وقد متَّ حساب معامل ثبات املقياس مبعادلة سبيرمان - براون: رأأ = ٢ر ÷ )1 + ر(

حيث )ر( = معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية )79.٠(.

وقد بلغ معامل ثبات مقياس املواطنة النشطة ٠.88٣، وهو معامل ثبات مرتفع.

 

حساب معامل الصدق:  n

ميثل الصدق مدى التجانس الداخلى لعبارات املقياس، ويتأثر مبدى اتساق ومتاثل العبارات 

الصدق  متَّ حساب  وقد  لقياسه؟  ما وضع  املقياس  يقيس  هل  املقياس مبعنى:  من  الهدف  مع 

الداخلى للمقياس بحساب معامالت االرتباط بني االستجابات باستخدام معادلة بيرسون: 
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وكان معامل االرتباط بني االستجابات األولى والثانية ٠.٤87، وكان معامل االرتباط بني 

والرابعة  الثالثة  االستجابات  بني  االرتباط  معامل  وكان   ،٠.٣٤٥ والثالثة  الثانية  االستجابات 

على  دالة  وجميعها  واخلامسة ٠.٣٤٦،  الرابعة  اإلجابتنْي  بني  االرتباط  معامل  وكان   ،٠.٤11

مستوى )٠.٠1(؛ مما يشير إلى الصدق الداخلى للمقياس. يوضح ذلك جدول رقم )1( ملحق 

رقم )1(.

٨- خصائص العينة:
العينة من حيث  أفراد  اختيار  في  التنوع  على  الدراسة  الدراسي: حرصت  النوع والصف   n

يوضح   )1( ملحق   )٢( وجدول  بالتساوى،  الدراسى  الصف  حيث  ومن  واإلناث  الذكور 

التكرارات والنسب املئوية للعينة وفقًا ملتغير املنطقة والنوع والصف الدراسى؛ حيث يتضح 

التساوي بني املناطق التي متَّ التطبيق فيها من حيث عدد املفردات وذلك من خالل التطبيق 

على 1٠٠ مفردة في املناطق الثالث بنسبة ٣٣,٤%، أيضًا متَّ التطبيق على 1٥٠ مفردة من 

الذكور بنسبة ٥٠%، و 1٥٠ مفردة من اإلناث بنسبة ٥٠% أيضًا. ويعتبر املجتمع املصري 

مجتعًا فتّيًا حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 1٥ سنة حوالي ثلث السكان، وبلغت النسبة في 

الفئة العمرية من 1٥ - ٢9 ٢٦.8% كما أشار تعداد ٢٠17.

املستوى االجتماعي واالقتصادي والتعليمي: حرصت الدراسة على اختيار أفراد العينة   n

تنوع املستوى االقتصادى واالجتماعى؛ وجدول )٣( ملحق )1(  بيئات مختلفة لضمان  من 

يوضح تقسيم عينة البحث وفقًا للمنطقة واملستوى التعليمي، ويتضح ارتفاع احلاصلني على 

مؤهل متوسط وجامعى بني آباء األبناء املقيمني في مصر اجلديدة وهو من األحياء التي يرتفع 

بها املستوي التعليمي واالقتصادي؛ فقد بلغت نسبة احلاصلني على مؤهل متوسط وجامعي 

٣٣% لآلباء مقارنة بنسبة ٣٢ % لألمهات، يلي ذلك حي الزيتون وهو حي متوسط من حيث 

مؤشرات التعليم والدخل حيث بلغت نسبة املؤهالت املتوسطة واجلامعية ٢9% لآلباء مقارنة 

نسبة  فيه  تنخفض  حّيّاًعشوائّيّاً  بوصفها  النخل  عزبة  النهاية  وفي   . لألمهات   %٢٥ بنسبة 

احلاصلني على مؤهل متوسط أو جامعي بنسبة 17% لآلباء واألمهات بشكل متساٍو.

احلالة املهنية لألب واألم: اهتمت الدراسة باحلالة املهنية لألم واألب ملا تعكسه من منط   n
حياة يؤثر في تشكيل مفهوم املواطنة النشطة لألبناء، واجلدول )٤( ملحق )1( يوضح توزيع 

مفردات العينة وفقًا للحالة املهنية لآلباء، وتبني ارتفاع نسبة املهن التخصصية محاسبني أو 

أطباء أو مهندسني أو مدرسني أو محامني وغيرها بني آباء الطالب املقيمني في حي مصر 
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اجلديدة وذلك بنسبة ٢1,٣% لآلباء مقارنة بنسبة 11,٦% لألمهات. يلي ذلك العاملون مبهن 

تخصصية بحي الزيتون بنسبة 1٤,٦% لآلباء مقارنة بنسبة ٥% لألمهات مقارنة بنسبة 7,٦% 

يعملون مبهن حرفية لآلباء. ثم حي عزبة النخل الذي ترتفع به نسبة العاملني في مهن حرفية 

بلغت ٢٠% لآلباء مقارنة بنسبة ٦,٦% يعملون في مهن تخصصية. 

طبيعة املسكن: يعد املسكن من املؤشرات املهمة لنوعية احلياة وجودتها التي لها تأثير على   n
تنشئة األبناء على املواطنة النشطة، وال شك في أنه كلما ارتفعت نوعية احلياة باملسكن أدي ذلك 

إلى ارتفاع مستوي املواطنة النشطة، وجدول )٥( ملحق )1( يوضح توزيع العينة وفقًا لطبيعة 

املسكن، ويتضح أن أغلب مفردات العينة يقيمون في مسكن ملك وذلك في املناطق الثالث حيث 

بلغت نسبة من ميتلكون مسكنهم في حي مصر اجلديدة ٢٦,7% مقارنة بنسبة ٦,7% إيجار، يلي 

ذلك حي الزيتون بنسبة ٢٢,٦% ملك مقارنة بنسبة 1٠,7% إيجار، ثم منطقة عزبة النخل بنسبة 

18,7% ملك مقارنة بنسبة 1٤,٦% إيجار. ويتفق ذلك مع النسب املوجودة في تعداد ٢٠17؛ 
حيث توضح إحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء أن 78% من األسر يعيشون في شقة 

بنسبة 91.٤ في احلضر، و٦.٤% يعيشون في حجرة مستقلة، و٢.٦% يعيشون في حجرة أو 

أكثر. 

دخل األسرة: اهتمت الدراسة بدخل األسرة ؛ألنه يعكس نوعية احلياة التي حتياها؛ وبالتالي   n

تؤثر على تنشئته وتشكيل مفاهيمه وحقوقه وواجباته، وجدول )٦( ملحق )1( يوضح ارتفاع 

متوسط الدخل الذي يحصل عليه آباء الطالب املقيمني في مصر اجلديدة؛ حيث بلغ متوسط 

يتراوح بني  الذي  الدخل  ذلك متوسط  يلي  فأكثر نسبة ٢٣%،  يبدأ من ٥٠٠٠  الذي  الدخل 

٣٠٠٠-٥٠٠٠ جنيه بني املقيمني في الزيتون بنسبة 17%، ثم أقل نسب الدخل في عزبة النخل 

التي تتراوح بني ٥٠٠-1٥٠٠ جنيه بنسبة %1٥.

دخله  له  يشكل  ألنه  وذلك  للطفل؛  اليومي  باملصروف  الدراسة  اهتمت  اليومي:  املصروف   n

ارتفاع  يوضح   )1( ملحق   )7( وجدول  لديه،  والواجبات  احلقوق  مفهوم  ويعكس  الشخصي 

متوسط املصروف اليومي لدي أبناء الشريحة العليا في مصر اجلديدة؛ حيث يحصل األبناء 

على مصروف يومي يبلغ ٢٠ جنيهًا فأكثر بنسبة 19%، يلي ذلك من يحصلون على مصروف 

يومي من ٥-1٠ جنيهات بنسبة 1٥.٦% بني مفردات العينة في منطقة الزيتون، ثم من يحصلون 

على مصروف بني األطفال املقيمني في عزبة النخل ٢-٥ جنيهات بنسبة %1٦.
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٩- مناقشة النتائج:
هدفت الدراسة احلالية إلى معرفة أثر نوعية احلياة األسرية على تنشئة األطفال على قيم 

االنتماء  قيمة  حول  تدور  محاور؛  خمسة  من  مقياس  بناء  متَّ  ذلك  ولتحقيق  النشطة،  املواطنة 

املساواة. وقيمة  التعاون  وقيمة  اآلخر  واحترام  والتسامح  واملسئولية 

السؤال األول :- إلى أي مدي يؤثر العامل البيئي لنوعية حياة األسرة يف ترسيخ قيم 
املواطنة النشطة لدي الطفل؟ الفرض األول : ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني البعد البيئى 
لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة على قيم املواطنة النشطة، وللتحقق من صحة هذا الفرض متَّ 

حساب معامل االرتباط بني نتائج عينة البحث بني البعد البيئى املتمثل في )الطبقة العليا، الطبقة 

الوسطى، الطبقة الدنيا( واستجابات عينة البحث للمحاور اخلمسة باستخدام معادلة بيرسون، 

وجدول )8( ملحق )1( يوضح داللة معامل االرتباط بني البعد البيئى لنوعية حياة األسرة والتنشئة 

على قيم املواطنة النشطة، ويتضح وجود عالقة دالة إحصائّيًا بني البعد البيئى لنوعية حياة األسرة 

والتنشئة على قيم املواطنة النشطة عند مستوى ٠.٠1 لكل من الطبقتنْي العليا والوسطى حيث 

بلغت قيمة )ر( احملسوبة ٠.٥1٢- ٠.٣٦7 على الترتيب، وهى قيم أكبر من قيمة " ر" اجلدولية، 

أى أنه كلما ارتفع مستوى البعد البيئى ساهم ذلك في نشأة الطفل على املواطنة النشطة؛ ومن ثم 

رفض الفرض الصفرى وقبول الفرض األول. وميكن تفسير تلك النتيجة بالنظر إلى مستوي جودة 

املعيشة بالطبقتنْي العليا والوسطى بالنسبة إلى األسرة فمن خالل ما تقدمه لألبناء من مستوى 

اجتماعي واقتصادي جيد يسهم في تعزيز مفهوم الثقة لديه ترتفع عنده القدرة على اكتساب قيم 

املواطنة؛ ذلك ألن جودة املعيشة تساهم في تعزيز التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة، هذا 

فضاًل عن توفير املناخ الداعم للطفل لالنضمام إلى جماعات تساهم في تنمية مجتمعه مما يعزز 

بدوره سلوك املواطنة لديه. ويؤكد في هذ الصدد Honohan في دراسته أن العالقات االجتماعية 

واخلبرات التي ميّر بها الفرد داخل الوسط األسري تعد مبثابة رأس مال اجتماعي ينعكس على 

عالقاته وسلوكه االجتماعي خاصة في سن البلوغ؛ مما يؤكد دور جودة املعيشة في تنمية قيم 

.(Honohan, 2005, p 66) .املواطنة النشطة

الفرض الثاني : ينص الفرض الصفرى املناظر للفرض الثاني: ال توجد عالقة دالة 
هذا  من صحة  وللتحقق  النشطة.  املواطنة  قيم  ترسيخ  وبني  املسكن  إحصائّيًا بني طبيعة 
الفرض، متَّ حساب معامل االرتباط بني نوع املسكن، وبني استجابات عينة الدراسة باستخدام 

معادلة بيرسون، وجدول )9( ملحق )1( يوضح طبيعة املسكن وعالقته بقيم املواطنة النشطة، 
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ويتضح وجود عالقة دالة إحصائّيًا بني طبيعة املسكن وإذا ما كان ملكًا أم إيجارًا وبني ترسيخ 

قيم املواطنة النشطة عند مستوى داللة ٠.٠1 بالنسبة إلى الشريحتنْي العليا والوسطى، أما فيما 

يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت االرتباط مستوى الداللة. وهو ما يؤكد أن ثمة ترابطًا 

قوّيّاً بني املواطنة بجناحيها احلقوق والواجبات، وبني فكرة الوالء واالنتماء التي حترص املجتمعات 

كافة مبختلف أمناطها على غرسها لدى أبنائها. فإذا تأملنا حالة العدالة االجتماعية في املجتمع 

املصري نلحظ اختراقًا لها يحسب لصالح األغنياء، فبالنظر إلى تقرير التنمية البشرية يتضح أن 

1٠% يحصلون على نحو 7.٣ من الدخل القومي، وأن أغنى ٢٠% يحصلون على نحو ٢.٤1 من 

الدخل القومي. ومن شأن االختالل في توزيع الدخل القومي أن يؤدي إلى حالة من االستقطاب 

الطبقي تنهار في إطاره تلك الطبقة، وهو استقطاب يحمل معنيني؛ فقد يشير إلى صراع طبقي، 

أو حتلل االنتماء االجتماعي. )ليلة، ٢٠٠7، ص1٠٥ - 1٠٦(.

الفرض الثالث : ينص الفرض الصفرى املناظر للفرض الثالث : اليوجد فرق داّل 
وتنشئة  الدنيا(  الطبقة  الوسطى،  الطبقة  العليا،  )الطبقة  املسكن  نوعية  بني  إحصائّيًا 
الطفل على قيمة االنتماء. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب قيمة النسبة الفائية 
)ف( باستخدام حتليل التباين للكشف عن داللة الفروق بني املجموعات الثالث للمحور األول من 

الفائية ملعرفة الفروق بني نوعية احلياة  املقياس، وجدول )1٠( ملحق )1( يوضح داللة النسبة 

والتنشئة على قيمة االنتماء، ويتضح وجود فرق داّل إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة 

العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا( وتنشئة الطفل على قيمة االنتماء حيث بلغت قيمة النسبة 

الفائية احملسوبة ٣.9٦٥ وهى تقع بني قيم النسبة الفائية اجلدولية واملوضحة باجلدول السابق، 

وهى دالة على مستوى ٠.٠٥ أي أنه توجد فروق جوهرية بني املجموعات الثالث لصالح النسب 

املساواة  عدم  أن  يؤكد  وهذا  الثالث.  الفرض  وقبول  الصفرى  الفرض  رفض  ثم  ومن  األعلى؛ 

السكانية تعّد من العوامل التي تساهم في االستبعاد االجتماعي. فمن املالحظ أن هناك داخل 

انفصااًل داخلّيّاً، وغالبًا ما جتمع بني هذه األحياء اخلصائص نفسها حيث  البيئات احلضرية 

الفقر، والتهميش، والعنف؛ وذلك نتيجة حلالة االنفصال التي تعترى هذه املناطق إذ توجد الرعاية 

للمناطق احلضرية في حني تعيش على أطرافها مجموعات تعانى احلرمان والتهميش واالستبعاد، 

واالستبعاد االقتصادى هنا غالبًا ما يكون في الوقت ذاتة استبعادًا فيزيقّيًا وثقافّيًا؛ إذ تتسم 

املناطق املتدهورة بتهاوي اإلسكان إلى احلضيض، كما يؤدى النقص في فرص التوظيف إلى 

وعادة  االجتماعي.  التنظيم  وغياب  االستقرار  عدم  عليه  يترتب  ما  وهو  للتعليم،  احلافز  تدهور 
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ما تعانى هذه املجتمعات بأحيائها املتخلفة من نقص فادح في اخلدمات واملرافق التي تساهم 

القائمة عليه، والذي أدى بدوره إلى تعميق  في استبعادها من حسابات املجتمع، والسياسات 

االنفصام االجتماعى وانقسام املجتمع الواحد إلى جزر منعزلة تتعايش فيما بينها بصعوبة بالغة 

الواحد؛ ومن  التناقضات االجتماعية والثقافية في املجتمع  مما يفّت في عضد املجتمع ويعمق 

ثم يصبح احلديث عن االنتماء رفاهية غير محسوبة. ويشير جدول )11( ملحق )1( إلى النسب 

العينة  استجابات  ارتفاع  ويتضح  البيئي؛  بالبعد  وعالقتها  االنتماء  لقيمة  تكررًا  األكثر  املئوية 

الدنيا والتي حظيت بعدم املوافقة، والعبارة رقم  للطبقة  بالعبارة رقم )٣( بنسبة %81  املتعلقة 

) 11 ( والتي حظيت باملوافقة من قبل أطفال الشريحة الدنيا أيضًا. وبالنظر إلى داللة النسب 

جندها معبرة؛ ذلك أن حتليل أوضاع تلك الطبقة يوضح افتقارها للرعاية الصحية والضمانات 

االجتماعية، والدخل املناسب، والتعليم، ولم يعد باإلمكان مقارنة املتاح لها من خدمات مبا يحصل 

عليه األغنياء، وهو ما يعني استبعادًا من احلقوق املكفولة لهذه الطبقة؛ ومن ثم لم يعد االهتمام 

إعارة  وعدم  الطبقة  هذه  منها  تعاني  التي  املنقوصة  املواطنة  ضوء  في  مجزيًا  الدولة  بقوانني 

 Bernet & ضوابط املجتمع أي أهمية؛ إذ ثمة عالقة جدلية بني املواطنة واملشاركة. وهو ما يقره

Duvall في دراستهما حيث تشكل القوة البنائية أوضاع وحاالت الوجود للفاعلني عبر طريقني 

األول: يتأسس على حقيقة أن املواقع البنائية ال تتولد عنها أوضاع متساوية أو متكافئة، ولكنها 

بداًل من ذلك تخلق بناءات اجتماعية للقدرات املتباينة، وهو ما يترتب عليه خلق مصالح وامتيازات 

الفاعلية  لفهم  أمناط  بخلق  يتعلق  فهو  الثاني  أما  االجتماعية.  األوضاع  تلك  تخدم  اجتماعية 

الفاعلني االجتماعيني وإعاقتهم عن  يتمُّ كبح  القوة، وفي هذا اإلطار  تباينات  لذواتهم في إطار 

إدراك نظامهم االجتماعي، بل تسهم القوة البنائية املهيمنة في خلق أفعاٍل اجتماعية تعمل على 

إعادة إنتاج قدرات المتكافئة؛ األمر الذي يقسم املجتمع إلى شقني في ظل حالة من الالتكافؤ في 

توزيع القوة؛ قسم يحوز القدرة على اتخاذ القرار اإلستراتيجي )اقتصادي - سياسي( ؛ وقسم 

يفتقر إلى التحكم في شروط وجوده االجتماعي سواء على مستوى التعليم أو السكن أو الصحة 

أو الوظيفة. (Barnett&Duvall,2005,p18)، كما يؤكد زمزم في دراسته أن من مهددات قيم 

املواطنة تضاؤل دور األسرة في الضبط االجتماعي. )زمزم، ٢٠1٥، ص٢٣(.

وبالنظر إلى استجابات مفردات العينة على العبارة رقم )٦( والتي تدور حول )احملافظة 

على نظافة البيئة مسئولية اجلميع(، بلغت نسبة املوافقة الشديدة على هذه العبارة 7٦% لصالح 

أبنائها على اكتساب سلوكيات تساعدهم على أن يكونوا  العليا، والتي تعمل على حث  الطبقة 
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مواطنني صاحلني وفاعلني في املجتمع. فاألسرة هي املؤسسة األساسية التي يتعلم من خاللها 

الفرد االنتماء وقيم املشاركة، ويتلقى في رحابها أساليب التعامل، وتنمو مشاعره وتصوراته من 

خالل ما يكتسبه الفرد من أخالق وأمناط سلوكية تساهم في االستدماج مع اجلماعة ؛ فسلوك 

اجلماعة يحدث عندما ميتلك كل فرد التمثيالت العقلية Mental Representation التي تشمل 

سلوكيات اآلخرين وعالقاتهم التفاعلية، وبناء على ذلك نصل إلى نتيجة تشير إلى إيجابية العالقة 

بني الطبقة التي تنتمي إليها األسرة وتنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة؛ حيث تصبغ الطبقة 

وتشكل وتضبط النظم التي تساهم في تشكيل شخصية الطفل؛ فاألسرة تعتبر أهم محور في نقل 

الثقافة والقيم للطفل التي تصبح جزءًا جوهرّيًا فيه فيما بعد. 

محايدًا  موقفًا  الوسطى  الطبقة  أطفال  منها  اتخذ  والتي   ،)7( رقم  العبارة  إلى  وبالنظر 

بنسبة )8٤%( وهي نسبة مقبولة جّدّاً وغير مستغربة؛ فاألسرة في الطبقة الوسطى برغم أنها 

كانت متثل الدور التنويري للمجتمع، فإنها اآلن تعيش حالة من القلق االجتماعي واهتزاز الثقة 

والذي ميكن مرده إلى حالة من اخللل البنائي الذي حدث للطبقة الوسطى على أثر التحوالت التي 

أحدثتها العوملة التي ساهمت في االنتقال من الرأسمالية املتقدمة إلى الرأسمالية التكنولوجية، 

وهي ظروف قد غيرت من بنية املجتمع وملمحه الطبقي، وفرضت على الطبقة الوسطى أسلوب 

لها إلى  حياة دفع إلى إلغاء وجودها كوحدة بنائية متميزة، ومساهمة في املشاركة املجتمعية، وحوَّ

وحدة تبحث عن حقوقها عن طريق منظمات املجتمع املدني، وهو ما أثر على نسبة مشاركتها 

التي أفقدت األبناء الفرصة في اكتساب مهارات حياتية تدور حول  في أنشطة املجتمع، وهي 

املشاركة والفاعلية، بل انعكست على موقفهم من االنتماء للمجتمع. وهكذا ميكن القول بأن رأس 

املال االجتماعي يعد قاعدة مهمة ملواطنة نشطة؛ إذ إن فعالية املواطن واندماجه الفعال في إعادة 

املشاركة،  وقيم  والروابط،  والعالقات  الثقة  حجم  على  يتوقفان  املجتمعية  وبيئته  حياته  صياغة 

وهو ما يتعلمه الفرد عبر أشكال رأس املال االجتماعي، وهي الثقة التي وسمها بوتنام بـ"الثقة 

املجتمعية"، وأكد أهميتها لقيام أي نظام دميقراطي ناجح.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توفير الغذاء الكافي، وامللبس املناسب، واملسكن الالئق، والرعاية 

الصحية وفتح أبواب اكتساب املعارف واملهارات أمامه أمور البد منها قبل احلديث عن االنتماء 

للوطن؛ فالطفل اجلائع يحتاج أواًل إلى طعام، والطفل املريض يحتاج أواًل إلى عالج، والطفل الذي 

ينام على األرصفة أو في كوخ من الصفيح يحتاج أواًل إلى سكن الئق، والطفل األمي يحتاج إلى 

قدر كاٍف من التعليم، والطفل املهمش يحتاج إلى االندماج، واالعتراف به وتقديره واحترامه، وكل 
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ذلك ال ميكن الوفاء به إال في ظل أسرة قادرة على توفير وتلبية االحتياجات. وقد أشارت دراسة 

وتوفير اخلدمات األساسية  تلبية االحتياجات  النشطة  املواطنة  أن من أهم شروط  إلى  عطيان 

للمواطنني، ومنها: املأكل وامللبس والتعليم والصحة والتفاعل اجليد بني أعضاء اجلماعة، والرعاية. 

وهو ما توفر لدى أبناء الطبقة العليا التي استطاعت تلبية وإشباع احتياجات أبنائها، وكانت 

متتلك من اإلمكانات ما ساعدها على إجناز عملية التنشئة االجتماعية ألبنائها على قيم املواطنة 

بشكل جيد. )عطيان، ٢٠٠9، ص٥٥(.

السؤال الثاني: ما العالقة بني البعد االقتصادي لنوعية حياة األسرة وتنشئة الطفل 
على قيم املواطنة النشطة؟ الفرض اخلامس: ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة 
املهنية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب 
الدراسة  عينة  واستجابات  لألبوين  املهنية  احلالة  بني  الدراسة  عينة  نتائج  بني  االرتباط  معامل 

احلالة  بني  االرتباط  معامل  داللة  يوضح   )1( ملحق   )1٢( وجدول  بيرسون،  معادلة  باستخدام 

املهنية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة حيث توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة املهنية 

االرتباط بني مستوى  قيم معامالت  تراوحت دالالت  إذ  النشطة؛  املواطنة  قيم  وترسيخ  لألبوين 

٠.٠1 ومستوى ٠.٥ بالنسبة إلى الشريحتنْي العليا والوسطى، أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا 

فلم تبلغ قيم معامالت االرتباط مستوى الداللة، وهذا يؤكد على أنه كلما ارتفع مستوى احلالة 

املهنية لألبوين نشأ األبناء على قيم املواطنة. وتؤكد تلك النتيجة دراسة القليني التي تشير إحدي 

نتائجها إلى أن هناك عالقة بني مهنة الزراعة وانخفاض مصادر التنشئة، خاصة إذا أضيف إليها 

الدخل االقتصادي املنخفض كما هو احلال في السياق الريفي ؛ وذلك ألن متغير التعليم والتفاعل 

مع العالم اخلارجي من شأنه زيادة الوعي بضرورة تربية األطفال وفقًا ملعايير معينة، وهى احلالة 

التي ييسرها التعليم واالشتغال مبهنة معينة بالنسبة إلى األبوْين. )القليني، 1991، ص٣77(.

الفرض السادس: ال توجد.عالقة دالة إحصائّيًا بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة 
النشطة. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب معامل االرتباط بني دخل األسرة، وبني 
استجابات عينة الدراسة باستخدام معادلة بيرسون، وجدول )1٣( ملحق )1( يبني داللة معامل 

االرتباط بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة النشطة، ليتضح وجود عالقة دالة إحصائّيًا بني 

دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة عند مستوى داللة ٠.٠1 لكل من الطبقتنْي العليا والوسطى، 

أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت االرتباط مستوى الداللة، وهذا يؤكد على 

أنه كلما ارتفع مستوى دخل األسرة ساهم ذلك في تلبية وتوفير االحتياجات لألبناء واملساعدة 
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عن  األسرة  تخلي  يعنى  فهذا  الدخل  انخفض  وكلما  النشطة.  املواطنة  قيم  على  تنشئتهم  على 

غرس قيم املواطنة النشطة؛ وبناء عليه نستنتج أن هناك ارتباطًا إيجابّيّاً بني الوضع االقتصادي 

واالجتماعي للطفل وبني الفرص التي تقدم لنمو الطفل؛ حيث يعد الوضع االقتصادي أحد العوامل 

املسئولة عن شخصية الطفل ومنوه االجتماعي.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلبوري التي أكد فيها على أن املستوى االقتصادي أحد 

أهم العوامل التي تؤثر على الفرد، وحتديدًا الدرجة التي يرى من خاللها طبيعة عالقته مع أفراد 

مجتمعه أواًل والدولة ثانيًا، فكلما ارتفع املستوى االقتصادي نظر الفرد إلى الدولة على أنها راعية 

حلقوقه ملبية ملتطلباته اليومية. )اجلبوري، ٢٠1٠، ص ٢٠(.

قيم  وترسيخ  اليومي  املصروف  بني  إحصائّيًا  دالة  عالقة  توجد  ال  السابع:  الفرض 
االرتباط بني املصروف  الفرض؛ متَّ حساب معامل  وللتحقق من صحة هذا  املواطنة النشطة. 
اليومي، وبني استجابات عينة الدراسة باستخدام معادلة بيرسون، جدول )1٤( ملحق )1( يبني 

اليومي وترسيخ قيم املواطنة النشطة. ويشير اجلدول إلى  داللة معامل االرتباط بني املصروف 

وجود عالقة دالة إحصائّيًا بني املصروف اليومي وبني قيم املواطنة عند مستوى داللة ٠.٠1 لكل 

من الطبقتنْي العليا والوسطى. أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت االرتباط 

مستوى الداللة. وهذا يعنى أنه كلما متكن الطفل من احلصول على مصروف يلبي به احتياجاته 

ساعده ذلك على حتمل املسئولية وممارسة قيم املواطنة، ولكن أيضًا هذا ال يعنى العزوف عن 

ممارسة قيم املواطنة في حالة تدني قيمة املصروف أو عدم توفره في الطبقة الدنيا. وقد أشارت 

دراسة O'Brienm إلى أن التركيز على املواطنة النشطة ال يؤدى إلى حتسني حقوق الطفل كاملة، 

وأن الغالبية العظمى من األطفال يعيشون في فقر بسبب تركيز املواطنة النشطة على حياة األفراد 

 (O’Brienm& Salonen,2011, p40.الناضجني فقط وليس احتياجات األطفال وحقوقهم

السؤال الثالث: ما العالقة بني البعد االجتماعي لنوعية حياة أسرة الطفل والتنشئة 
على قيم املواطنة النشطة؟ الفرض الثامن: ينص الفرض الصفرى املناظر للفرض الثامن: 
الوسطى،  الطبقة  العليا،  )الطبقة  األسرة  حياة  نوعية  بني  إحصائّيًا  داّل  فرق  يوجد  ال 
الطبقة الدنيا( وتنشئة الطفل على قيمة املسئولية االجتماعية. وللتحقق من صحة هذا 
الفرض؛ متَّ حساب قيمة النسبة الفائية )ف( باستخدام حتليل التباين للكشف عن داللة الفروق 

الثانى من املقياس، وجدول )1٥( ملحق )1( يبني داللة النسبة  للمحور  بني املجموعات الثالث 

الفائية ملعرفة الفروق بني نوعية حياة األسرة والتنشئة على قيمة املسئولية االجتماعية، ويشير 
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الطبقة  الوسطى،  الطبقة  العليا،  )الطبقة  الثالث  املجموعات  بني  إحصائّيًا  داّل  فرق  وجود  إلى 

الدنيا( من حيث قيمة املسئولية في تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة إذ بلغت قيمة النسبة 

الفائية احملسوبة ٤.٢1٠ وهي تقع بني قيم النسبة الفائية اجلدولية واملوضحة باجلدول السابق 

وهي دالة على مستوى ٠.٠٥، أي أنه توجد فروق جوهرية بني املجموعات الثالث لصالح النسب 

األعلى؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض الثامن. ويشير جدول )1٦( ملحق )1( إلى 

العبارات األكثر تكرارًا لقيمة املسئولية االجتماعية والبعد االجتماعي لنوعية احلياة. وبالنظر إلى 

العبارة رقم )1٦( جندها قد القت موافقة بنسبة 8٥% من أبناء الطبقة العليا، وهذا يعنى أن نوعية 

احلياة في الطبقة العليا تسمح بغرس مفهوم املسئولية لدى أبنائها من خالل مشاركتهم ملشاكل 

وهموم األسرة؛ حيث تتأسس بنية املسئولية االجتماعية على املشاركة من خالل ثقافة األسرة 

التي تشكل البنية التحتية ملنظومة القيم وميكن من خاللها خلق نسق من التوقعات املتبادلة فيما 

يتعلق مبنظومات األدوار واملسئوليات، وهنا نستنتج أن نوع العالقات األسرية يؤثر في عملية 

التنشئة االجتماعية حيث إن السعادة الزوجية تؤدي إلى متاسك األسرة؛ مما يخلق جّوًا يساعد 

على منو الطفل بطريقة متكاملة. فكلما قويت الروابط االجتماعية داخل األسرة استطاعت األسرة 

أن حتقق أهدافها في التنشئة، وهنا رأس املال االجتماعي له دور في حتقيق الصالح العام؛ فهو 

يبرر التزام الفرد جتاه املجموعة حيث يعتقد األفراد بأن جهودهم جزء ال يتجزأ من املجموعة؛ 

وبالتالي يساعد رأس املال على تشجيع وتعزيز القيم التي تشجع األطفال على املشاركة بفاعلية 

في األسرة. وتؤكد تلك النتيجة دراسة "فاضل" التي توصلت نتائجها إلى أن األسرة تقوم بترسيخ 

قيم املواطنة لدى أبنائها، وتسعي إلى غرس القيم النبيلة، ومن بني القيم التي تسعى األسرة إلى 

غرسها اإلحساس باملسئولية. )فاضل، ٢٠٠9، ص٣٤(.

وفي اإلطار نفسه جند بنتام يطرح منظورًا آخر لتحقيق املسئولية االجتماعية يتأسس عبر 

كمية السعادة؛ حيث يصبح الفرد مسئواًل عن احترام حقوق اآلخرين، والدخول معهم في شراكة 

حلماية املجتمع مبقدار ما يحصده من سعادة. )ديلو ،٢٠٠8، ص 7، ٢9، 1٤٤(.

وبالنظر إلى العبارة رقم )٢٢(، جندها قد قوبلت باحلياد من قبل أطفال الطبقة الوسطى 

بنسبة 8٤% وهي نسبة غير مستغربة؛ ذلك ألن مفهوم املسئولية االجتماعية يشهد تراجعًا في ظل 

تراجع أطراف املسئولية عن دورها في الوفاء باملتطلبات مما شكل مسئولية اجتماعية ناقصة؛ 

إذا إن بنية املسئولية االجتماعية تتأسس عبر التوازن بني احلاجات واملتطلبات؛ مما يؤكد أن 

املواطنة النشطة كبيئة عبارة عن ممارسات يعاد إنتاجها من خالل املشاركة، والعكس بالعكس. 
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ففي ظل تدهور البنية، وانتفاء احلقوق واملطالبة بالواجبات، دخلت الطبقة الوسطى في مشهد 

مأزوم أنذر بتخليها عن دورها في عملية التنشئة ونلمح في هذا اإلطار عالقة إيجابية بني املواطنة 

السياسية أي املشاركة في احلياة السياسية، واملواطنة االجتماعية أي املشاركة االجتماعية، فإن 

تضاءلت القدرات املالية للشخص فإن هذا يدفعه إلى العمل ليل نهار لتوفير احتياجاته الضرورية، 

ولن يجد وقتًا ملمارسة عملية التنشئة أو غيرها داخل األسرة أو خارجها. وهذا ما أثبتته النتائج 

التي توصلت إليها دراسة اخلراشي، واملتمثلة في عدم اهتمام األسرة بتنمية الشعور باملسئولية 

االجتماعية لدى الطالب، وكذلك عدم تكليفهم بدور مهم ينمي فيهم املسئولية واالعتماد على الذات.

)اخلراشي،٢٠٠٤، ص 1٦٠(. ونلحظ ارتفاع التكرارات بعدم املوافقة في استجابات العينة على 

العبارة رقم )٢٢( وذلك بنسبة 8٤% لصالح الطبقة الدنيا التي ترى أنه ال يوجد تشجيع من قبل 

أسرهم حتى يتحملوا مسئولية قراراتهم، وهنا جند املسئولية االجتماعية وفقًا لالجتاه الوضعي 

تتأسس بالنظر إلى املجتمع وما ميلكه من قوة إلزامية تتمثل في نسق القيم واملعايير املشكلة 

للضمير املشترك، وتصبح هذه املعايير من القوة التي متثل إلزامًا على الفرد، وهو إلزام يتصف 

إخالاًل  بها  اإلخالل  ويعتبر  والتربية،  التطبيع  عمليات  الفرد من خالل  يكتسبه  باخلارجية حيث 

باملسئولية االجتماعية. )ليلة، ٢٠٠9، ص ٢٥(.

وميكن تفسير ذلك في ضوء ضعف الثقة كرأس مال اجتماعي داخل األسرة، فالثقة أساس 

العالقات والتفاعالت اليومية، وهي أساسية لعالقات التبادل، وتساعد على االرتباط بني األعضاء، 

فالعالقات التي تتسم بثقة عالية جتعل األفراد أكثر رغبة في االشتراك في التبادالت االجتماعية 

بشكل عام، والتفاعل التعاوني بشكل خاص، والثقة باآلخر تتطلب االعتقاد بكفاءة 

اآلخر ومقدرته ومصداقيته، وإذا لم تتوفر الثقة فلن تكون هناك مشاركة في صنع القرار 

وبالتالي االفتقاد إلى مقوم آخر لرأس املال االجتماعي. )حوالة، الشوربجي، ٢٠1٤، ص ٥٢8(. وفي 

سياٍق متصل نالحظ أن استجابة مفردات العينة على العبارة رقم )٣1( جاءت بنسبة 88% لصالح 

الطبقة الدنيا التي جاءت إجاباتها محايدة لهذه العبارة. ومن اجلدير بالذكر القول بأن التنشئة على 

قیم املواطنة هي تنمیة باألساس للمسئولیة االجتماعیة في شخصیة املواطن الصالح، واملسئولیة 

االجتماعیة هي التزام ذاتي للفرد نحو وطنه ومجتمعه وبیئته احملیطة، ويشمل مفهوم املسئولیة 

االجتماعیة الشعور بالواجب، كما يشمل املشاركة املجتمعیة واالهتمام باآلخرین والتعاون معهم 

وهو غير متوافر بدرجة كبيرة لدى الطبقة الدنيا. وهذا ما أكدته دراسة Wood التي استنتجت أن 

املواطنة الفاعلة لدى الشباب متوسطة فيما يتعلق باملسـئولية جتاه مشكالت املجتمع، واالهتمام 
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.(Wood, 2009,p 40) .باآلخرين، وممارسة الواجبات، وإظهـار وتقبـل االحترام

الفرض التاسع: ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة 
املسئولية. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب معامل االرتباط بني نتائج عينة الدراسة بني 

احلالة التعليمية لألبوين معه واستجابات عينة الدراسة للمحور الثانى باستخدام معادلة بيرسون، 

وجدول )17( ملحق )1( يبني داللة معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة 

املسئولية حيث توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة املسئولية عند 

مستوى ٠.٠1 حيث بلغت قيمة )ر( احملسوبة ٠.٣97 وهي أكبر من قيمة " ر" اجلدولية، أي أن 

قيمة املسئولية تزداد مع زيادة احلالة التعليمية لألبوين؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول 

النتيجة دراسة عبد املجيد، وتبني وجود فروق دالة إحصائّيًا بني  التاسع. وتؤكد هذه  الفرض 

متوسطات درجات كل الطالب لصالح الذين دخل أسرهم الشهري أكثر من 1٠٠1 ريال مقارنة 

مع الطلبة الذين دخل أسرهم أقل من ذلك، كما أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح الذين 

كانت مستويات تعليم آبائهم وأمهاتهم متوسطة وجامعية مقارنة مع الذين كانت مستويات تعليم 

آبائهم وأمهاتهم ابتدائية فما دون. كما تتزايد املسئولية االجتماعية بني الطالب الذين يعيشون 

منفصلون.  آباؤها  أسر  في  يعيشون  الذين  بالطالب  مقارنة  معًا  يعيشان  أبوين  ذات  أسر  في 

)صمادي، البقعاوي، ٢٠1٥، ص 7٣(. وال شك في أن قيم املواطنة قد تأثرت بالتغيرات الثقافية 

والتكنولوجية التي فرضت على املجتمع نتيجة لالنفتاح على العالم اخلارجي؛ وبالتالي تواجه دول 

العالم الثالث الكثير من التحديات التي قد تؤدي في النهاية إلى إصابة قيم املواطنة لدي األطفال 

والشباب بالضعف. وتؤكد دراسة Reimers على أن املصدر األساسي للصراع في العالم اجلديد 

لن يكون إيديولوجّيًا وال اقتصادّيّاً في املقام األول، بـل إن مصـدر الصـراع سيكون ثقافّيًا، وإن 

الدول القومية ستكون أقوى وأكثر فاعلية في الشئون العامليـة. وأوصت الدراسة بضرورة بذل 

اجلهود لترسيخ قيم املواطنـة وتوظيـف اإلعـالم التربوي في املؤسسات التعليمية ملواجه حتديات 

العوملة، والعمل على دمج التربية على املواطنة في املواد الدراسية كافة باعتبارها مدخاًل ضرورّيًا 

.(Reimers, 2006, p275-294) .للمحافظـة علـى الهوية واخلصوصية الثقافية للشعوب

للتنشئة مسئولية خطيرة  باعتبارها وسيطًا  األسرة  على  أن  نستنتج  ما سبق؛  على  وبناء 

في غرس ثقافة املسئولية االجتماعية، والتأكيد عليها ُيَعّد أمرًا ضرورّيًا للحفاظ على االستقرار 

والتكامل داخل املجتمع أو النسق االجتماعي؛ وذلك ألن الذات املسئولة ال تتكون إال من خالل 

باآلخرين وحجم  إلى عالقاته  بالنظر  ذاته  املرء ويدرك  التنشئة االجتماعية حيث يعيش  مراحل 
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إميان الفرد بالقيم واملبادئ والقدرة على الدفاع عنها دون خوف، وهذا يتوقف على نوعية حياة 

األسرة.  هذه 

الفرض العاشر: ينص الفرض الصفرى املناظر للفرض العاشرعلى أنه: ال يوجد فرق 
العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا(  داّل إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة 
وتنشئة الطفل على قيمة التعاون. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب قيمة النسبة 
للمحور  الثالث  املجموعات  بني  الفروق  داللة  للكشف عن  التباين  باستخدام حتليل  الفائية )ف( 

الرابع من املقياس، جدول )18( ملحق )1( داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني املجموعات الثالث 

فيما يتعلق بقيمة التعاون نحو املواطنة النشطة؛ حيث يوجد فرق دال إحصائّيًا بني املجموعات 

الثالث )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا( من حيث قيمة التعاون في تنشئة الطفل 

على قيم املواطنة النشطة حيث بلغت قيمة النسبة الفائية احملسوبة ٦.8٢٦ وهي أعلى من قيم 

النسبة الفائية اجلدولية واملوضحة باجلدول السابق؛ ومن ثم فهى دالة على مستوى ٠.٠1، أى 

الفرض  رفض  ثم  ومن  األعلى؛  النسب  لصالح  الثالث  املجموعات  بني  فروق جوهرية  توجد  أنه 

لقيمة  تكرارًا  األكثر  العبارات  يبني   )1( ملحق   )19( وجدول  العاشر؛  الفرض  وقبول  الصفري 

التعاون والبعد االجتماعي لنوعية احلياة. وبالنظر إلى العبارة )٥7(، جندها قد قوبلت بعدم املوافقة 

من أطفال الطبقة الدنيا بنسبة 88%، وميكننا القول بأنه إذا كان لألسرة دور مهم في غرس قيم 

التعاون واملشاركة اجلماعية لدى أفرادها منذ الطفولة على اعتبار أنها املكان األول الذي ينشئون 

ويترعرعون فيه، كما أن هذه القيمة تترسخ أكثر كلما تواجد تعاون الوالدين فيما بينهما في الكثير 

من األعمال املرتبطة بشئون األسـرة؛ ألن هذا التعاون يجعلهم مبثابة القدوة بالنسبة إلى أبنائهما 

الذين سيكبرون وتكبر معهم هذه القيمة. )نبيل، ٢٠1٣، ٢٣7(. إال أن اخللل في منظومة احلقوق 

والواجبات التي تعاني منها هذه الطبقة ساهم في تخليها عن دورها، وهو ما يطلق عليه "جيدنز" 

االستبعاد القهري، الذي أدى إلى عزل القابعني في القاع من احلصول على حقوقهم؛ وبالتالي 

فهم غير مشاركني في كل السياقات وغير مشاركني في املجتمع وغير مهتمني؛ فقد ُفرضت عليهم 

العزلة، وكانت االستجابة هي غياب املشاركة. )هيلز، ٢٠٠7، ص ٤7(. وجاءت العبارة )٥8( األكثر 

تكرارًا بنسبة 8٤% التي تعبر عن حياد أطفال الطبقة الوسطى، وتؤكد عجز أسر الطبقة الوسطى 

عن غرس قيمة التعاون كأحد قيم املواطنة النشطة، وميكن تفسير ذلك في ضوء ما تعانيه األسرة 

في الطبقة الوسطى من ظروف معيشية قاسية ساهمت في سلب مقومات وجودها االجتماعي 

حيث تعاني األسرة حتت ضغط الظروف البنيوية وثقافة العوملة من حالة التناقض في عالقة اآلباء 
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باألبناء، واتخاذ العالقات األسرية منحى فردّيًا يتسم بإعالن املصالح؛ وهو ما يعني افتقاد روح 

األسرة ومعاني الدفء الالزمة للنمو االجتماعي والنفسي القومي، وانعكاس قيم الفردية واألنانية 

على طبيعة العالقات األسرية، وسيادة الصراعات داخل األسرة مما ساهم في تفسخ النسيج 

األسري، هذا فضاًل عن حتول املجتمع إلى ُنَخٍب تتمتع بالصالحيات كافة إلى درجة وصولها إلى 

فائض االختيار بني فرص احلياة، وأغلبية تفتقر إلى شروط احلياة واملشاركة التي تبدو في نسب 

األمية، والتسرب، واملشاركة في األحزاب، أو الشروط االجتماعية والصحية املالئمة وهو ما يشكل 

أزمة للمواطنة؛ إذ ثمة عالقة جدلية بني املواطنة واملشاركة (http://www.escwa.un.org)؛ ذلك 

ألن الشعور باألنا اجلمعي أي هوية اجلماعة الوطنية التي ينتمي إليها الطفل تتشكل داخل األسرة، 

بل إن ثقة الفرد االجتماعية في سلطة األب وشرعيتها تظل تتمتع باالستقرار والرسوخ في وجدانه 

ووعيه طيلة حياته داخل األسرة وخارجها. )على، ٢٠11، ص7٠(.

الفرض احلادي عشر: ينص الفرض الصفري املناظر للفرض احلادي عشر على أنه: 
ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة التعاون. 

الدراسة بني  نتائج عينة  وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب معامل االرتباط بني 

احلالة التعليمية لألبوين معه واستجابات عينة الدراسة للمحور الثاني باستخدام معادلة بيرسون. 

وجدول )٢٠( ملحق )1( يبني داللة معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة 

التعاون؛ حيث توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة التعاون عند 

مستوى ٠.٠1 حيث بلغت قيمة )ر( احملسوبة ٠.٢٦7 وهى أكبر من قيمة " ر" اجلدولية، أي أن 

قيمة التعاون تزداد مع زيادة احلالة التعليمية لألبوين؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول 

الفرض احلادي عشر .

السؤال الرابع : هل يلعب البعد الثقايف لنوعية حياة األسرة دورًا يف تنشئة الطفل 
على قيم املواطنة النشطة؟ الفرض الثاني عشر: ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني احلالة 
التعليمية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة. وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب 
معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين، وبني استجابات عينة الدراسة باستخدام معادلة 

املواطنة  بقيم  وعالقتها  لألبوين  التعليمية  احلالة  إلى  يشير   )1( ملحق   )٢1( وجدول  بيرسون، 

حيث  املواطنة؛  قيم  وترسيخ  لألبوين  التعليمية  احلالة  بني  إحصائّيًا  دالة  عالقة  وإلى  النشطة، 

تراوحت دالالت قيم معامالت االرتباط بني مستوى ٠.٠1 ومستوى ٠.٥ بالنسبة إلى الشريحتنْي 

العليا والوسطى. أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت االرتباط مستوى الداللة؛ 
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وهذا يؤكد على أنه كلما ارتفع مستوى احلالة التعليمية لألبوين نشأ األبناء على قيم املواطنة.

املستوى  بني  عالقة  هناك  أن  إلى  انتهت  التي  القليني  فاطمة  دراسة  النتيجة  هذه  وتؤكد 

التعليمي لألبوين من ناحية وبني طبيعة وأمناط القيم التي توجه إلى الطفل من مختلف املصادر 

التنشئة  افتقار مصادر  وبني  األبوين  أمية  بني مستوى  هناك عالقة  أن  كما  أخرى،  ناحية  من 

االجتماعية للطفل، على خالف ذلك جند أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي لألبوين في احلضر 

تنوعت وتعددت أمناط القيم التي توجه إلى الطفل، وبالطبع فإن محدودية املصادر سوف تؤدي 

القليني، 1991، ص ٣7٤(. القيم.)  إلى محدودية أمناط 

الفرض الثالث عشر : ينص الفرض الصفري املناظر للفرض الثالث عشر على أنه: ال 
يوجد فرق دال إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة 
مّتً حساب  الفرض؛  وللتحقق من صحة هذا  الدنيا( وترسيخ قيم التسامح واحترام اآلخر. 
قيمة النسبة الفائية )ف( باستخدام حتليل التباين للكشف عن داللة الفروق بني املجموعات الثالث 

للمحور الثالث من املقياس، وجدول )٢٢( ملحق )1( يظهر داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق 

بني املجموعات الثالث فيما يتعلق بقيمة التسامح واحترام اآلخر نحو املواطنة النشطة، ويتضح 

وجود فروق دالة إحصائّيًا بني املجموعات الثالث )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا( 

من حيث قيمة التسامح واحترام اآلخر في تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة؛ إذ بلغت قيمة 

النسبة الفائية احملسوبة 11.٥٠٦، وهى أعلى من قيم النسبة الفائية اجلدولية واملوضحة باجلدول 

السابق؛ ومن ثم فهى دالة على مستوى ٠.٠1، أي أنه توجد فروق جوهرية بني املجموعات الثالث 

لصالح النسب األعلى؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض الثالث عشر، وجدول )٢٣( 

ملحق )1( يوضح النسب املئوية لقيم التسامح واالحترام األكثر تكرارًا والبعد الثقافي لنوعية 

احلياة. ويتبني ارتفاع نسبة التكرارات للعبارة رقم )٣٥( بنسبة 91% لصالح الطبقة العليا التي 

األسرة  إن  القول  وهكذا ميكن  األمر،  هذا  في  لهم  أسرهم  تدعيم  على  لتؤكد  إجاباتها  جاءت 

باعتبارها أحد تنظيمات رأس املال االجتماعي هى أول من يسهم في تكوين قيم الفرد وعالقاته 

مع اآلخرين؛ وذلك بحكم االرتباطات بني اآلباء واألبناء والتي تؤدى إلى نوع من التحكم غير 

الرسمي في تصرفات وسلوكيات األبناء، كما تسمح مبمارسة عملية التوجيه واإلرشاد وتعديل 

السلوكيات اخلاطئة وذلك بناء على العالقات التي تربط بني أفراد األسرة، وهي عالقات قائمة على 

Abada & Tenkorang, 2009, pp 185-207 .الثقة

وفي ذات السياق، جند ارتفاع نسبة التكرارات للعبارة رقم )٤1( بنسبة 91% لصالح الطبقة 
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العليا؛ حيث جاءت إجاباتهم مؤيدة لهذه العبارة، وبالنظر إلى داللة النسبة جندها نسبة معبرة عن 

تأثر قيم املواطنة النشطة مبا تقوم به األسرة من تنشئة ألبنائها على قيم التسامح، والتسامح هو 

قبول اآلخر، وهو االستعداد لتقبل وجهات نظر مختلفة وحتمل الضغوط، وهو يساعد على تكوين 

رأس املال االجتماعي، والتسامح يعني اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحقوق اآلخرين، كما يعني 

أن آراء الفرد ينبغي أالَّ تفرض على الغير، فهو يسمح بأن تكون العالقات بني األفراد جيدة؛ فعندما 

يحدث هذا في األسرة فإنه يعطي الفرصة لغرس قيم احلوار وقبول اآلخر والتفاعل بشكل جيد بني 

األفراد وتبادل اآلراء والرشد في اتخاذ القرار.) حوالة، الشوربجي، ٢٠1٤، ص ٥٣٢(.

فاألسرة هي البوتقة األولى التي ينشأ فيها الفرد ويتلقى في كنفها مجمل أساليب التفكيـر 

الطفولة  منذ  أبنائهم  آلراء  اآلباء  فاحترام  لديه من مسئوليتها؛  القيمة  هذه  وأن منو  والتعامل، 

واالستماع لها يساعدان على متثل األبناء لهذه القيمة، وكذلك أن احترام الوالدين آلراء بعضهما 

البعض، ومناقشتها مناقشة هادئـة ومرنـة تسودها املودة واالحترام معبرة عن الشيء من دون 

تعصب أي طرف أو متسكه بآرائه، هذا من شأنه أن يسهم في نقل وغرس قيمة حرية التعبير 

مع احترام اآلخرين. )نبيل،، ٢٠1٣، ص ٢٣٥(. والنتيجة التي نصل إليها هي أن: توطيد قيم 

املواطنة النشطة غير ممكن من دون ثقافة تقوم على قيم التسامح واحلق في االختالف ورفض 

دراسة  ذلك  وتؤكد  لآلخر.  واإلنصات  احلوار  وثقافة  املتبادل  واالعتراف  أنواعه  بجميع  التمييز 

أقل  يكونون  التنشئة  في  تسلطّيًا  أسلوبًا  أباؤهم  يتبع  الذين  األبناء  أن  تبني  التي   Hastings

على  اآلخرين  التعامل مع  وعدم  بالسلبية  ويتسم سلوكهم  باآلخرين،  االهتمام  إظهار  إلى  مياًل 

عكس األبناء املتواجدين في بيئة متسامحة تساهم في تكوين سلوكيات إيجابية جتاه املشاركة 

االجتماعية؛ ومن ثم خلق االستعداد للمساهمة في املجال العام مما يعمق الشعور باملسئولية جتاه 

.(Hastings, et al, 2000, P. 531) .املجتمع وقضاياه

ويتضح من اجلدول السابق أيضًا، ارتفاع نسبة التكرارات للعبارة رقم )٣9( بنسبة 88% ملن 

ال يوافقون على اإلطالق من أطفال الطبقة الدنيا، وبالنظر إلى داللة النسبة جندها نسبة معبرة، 

وهذا يعكس أن رأس املال االجتماعي عبارة عن مجموعة القيم واألخالق االجتماعية التي تتجسد 

في تنظيمات اجتماعية متماسكة، وشبكات اجتماعية تدعم قواتهم، وهو ما تقوم به مؤسسة األسرة 

في ظل نوعية حياة أسرية تساعد وتدعم القيم التي تكتسب خالل عملية التنشئة؛ وبالتالي من 

احملتمل أن تواجه األسر التي تفتقر إلى رأس املال العديد من املخاطر التي تشكل تهديدًا للمواطنة 

(Mascherini. Mascherini, et al,2009, p 23) النشطة وهذا ما يتفق مع دراسة
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وجاءت العبارة رقم )٤٢ ( لتشير إلى عدم املوافقة بنسبة 8٤% لصالح الطبقة العليا، وهي 

نسبة تؤكد ما توصل إلها الفرض من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نوعية احلياة األسرية 

والتنشئة على قيم املواطنة، ونستنتج من ذلك أن طبقة الفرد االجتماعية تؤثر تأثيرًا كبيرًا في 

تنشئته؛ فطريقة األكل واللبس وتبادل التحية وأمناط السلوك العامة والقيم والعادات واملثل تختلف 

باختالف الطبقة االجتماعية، وميكن مالحظة ذلك حتى في البلد الواحد؛ ألن أبناء الطبقة الغنية 

تختلف اهتماماتهم وتطلعاتهم عن أبناء الطبقة الفقيرة، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة مشحوت 

التي أكد فيها على أن اهتمامات وتطلعات أبناء القرية تختلف عن أبناء املدينة، وتختلف اهتمامات 

ابن البادية عن اآلخرين.) مشحوت، ٢٠18 ،ص٢٢(.

لألبوين  التعليمية  احلالة  بني  إحصائّيًا  دالة  توجد عالقة  ال  الرابع عشر:  الفرض 
متَّ حساب  الفرض؛  هذا  من صحة  وللتحقق  والتسامح معه.  واحترام االخر  وترسيخ قيمة 
معامل االرتباط بني نتائج عينة البحث بني احلالة التعليمية لألبوين معه واستجابات عينة الدراسة 

للمحور الثالث باستخدام معادلة بيرسون، وجدول )٢٤( ملحق )1( يبني داللة معامل االرتباط بني 

احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة واحترام اآلخر والتسامح معه، ويتضح وجود عالقة دالة 

إحصائّيًا بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة احترام األخر عند مستوى ٠.٠1؛ حيث بلغت 

قيمة )ر( احملسوبة ٠.٤87 وهي أكبر من قيمة "ر" اجلدولية، أي أن قيمة احترام اآلخر تزداد 

مع زيادة احلالة التعليمية لألبوين؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض الرابع عشر، 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبي بكر التي أكد فيها على أن املستوى التعليمي والثقافي لألسرة 

يؤثر من حيث مدى إدراكها حلاجات الطفل وكيفية إشباعها واألساليب التربوية املناسبة للتعامل 

مع الطفل. )أبو بكر، ٢٠1٦، ص٣٣(.

الفرض اخلامس عشر: ينص الفرض الصفري املناظر للفرض اخلامس عشر على 
أنه: ال توجد فروق دالة إحصائّيًا بني نوعية حياة األسرة )الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، 

الطبقة الدنيا( من حيث قيمة املساواة يف تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب قيمة النسبة الفائية )ف( باستخدام حتليل التباين 

للكشف عن داللة الفروق بني املجموعات الثالث للمحور اخلامس من املقياس، وجدول )٢٥( ملحق 

)1( يبني داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني املجموعات الثالث فيما يتعلق بقيمة املساواة نحو 

املواطنة النشطة؛ ويتضح من اجلدول وجود فرق داّل إحصائّيًا بني املجموعات الثالث )الطبقة 

العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا( من حيث قيمة املساواة في تنشئة الطفل على قيم املواطنة 
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النشطة؛ حيث بلغت قيمة النسبة الفائية احملسوبة 8.179 وهى أعلى من قيم النسبة الفائية اجلدولية 

واملوضحة باجلدول السابق؛ ومن ثم فهى دالة على مستوى ٠.٠1، أى أنه توجد فروق جوهرية بني 

املجموعات الثالث لصالح النسب األعلى؛ ومن ثم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض اخلامس 

عشر. وجدول )٢٦( ملحق )1( يبني النسب املئوية لقيمة املساواة والبعد الثقافي لنوعية احلياة؛ 

حيث إن العبارة رقم )٦٥( األكثر تكرارا بنسبة 9٤% لصالح الطبقة العليا تليها العبارة رقم )٦٣( 

بنسبة 91% للطبقة العليا أيضا، ثم العبارة رقم 7٠ بنسبة 87% والعبارة رقم )٦8( بنسبة %8٥ 

لصالح الطبقة الدنيا التي جاءت استجاباتها بالرفض املطلق على هاتني العبارتني، وبالنظر إلى داللة 

النسب جندها نسبًا معبرة عن وجود فروق جوهرية بني املجموعات الثالث لصالح النسب األعلى، 

ووجود فروق بني الطبقات الثالث التي ينتمي إليها األطفال ونوعية حياتهم في قدرة اآلباء على 

تنشئة أبنائهم على قيم املواطنة، فال شك في أن الصراع بني اإلخوة واألخوات داخل األسرة يعد 

نتيجة لالزدواجية في املعاملة من قبل الوالدين لألبناء، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عواشرية التي 

أكدت على أن شعور األبناء بالنقص يرسخ ملفهوم عدم املساواة ويؤثر على انتماء الفرد ألسرته؛ 

http://repository.nauss.edu.sa .ومن ثم ينعكس على انتمائه ملجتمعه

الفرض السادس عشر على أنه: ينص الفرض الصفري املناظر للفرض الثاني عشر: 
ال توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني النوع وترسيخ قيم املواطنة النشطة.

استجابات  وبني  النوع،  بني  االرتباط  معامل  الفرض؛ متَّ حساب  هذا  وللتحقق من صحة 

عينة الدراسة باستخدام معادلة بيرسون، وجدول )٢7( ملحق )1( يوضح متغير النوع وعالقته 

بقيم املواطنة النشطة؛ ويشير إلى وجود عالقة دالة إحصائّيًا بني النوع وبني ترسيخ قيم املواطنة 

النشطة؛ حيث تراوحت دالالت قيم معامالت االرتباط بني مستوى ٠.٠1 ومستوى ٠.٥ بالنسبة 

إلي الشريحتنْي العليا وبعض الوسطى؛ أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ قيم معامالت 

االرتباط مستوى الداللة. وهذا يعني أن هناك فروقًا بني النوع في املواطنة النشطة وخاصة في 

الطبقة العليا والوسطى، بينما تغيب هذه الفروق بني األطفال في الطبقة الدنيا؛ وذلك لضعف 

قيم املواطنة النشطة بني الذكور واإلناث بصفة عامة. وال شك في أن نوع الطفل )ذكرًا أو أنثى( 

وترتيبه في األسرة يؤثران في تنشئته؛ فأدوار الذكر تختلف عن أدوار األنثى، والطفل الذكر تنمى 

في داخله املسئولية والقيادة واالعتماد على النفس، في حني أن األنثى في املجتمعات الشرقية 

خاصة ال تنمى فيها هذه األدوار، كما أن ترتيب الطفل في األسرة كأول األطفال أو األخير أو 

الوسط له عالقة بعملية التنشئة االجتماعية سواء بالتدليل، أم بعدم خبرة األسرة بالتنشئة وغير 
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ذلك من العوامل. ويقول "هشام شرابي": إن االعتداء على حقوق املواطنة في املجتمع العربي 

يبدأ في األسرة من خالل عالقات السلطة املبالغ فيها من بعض اآلباء واألمهات؛ حيث تؤدي إلى 

تشكيل اجتاهات الطفل نحو السلطة والقانون، ويؤثر ذلك على املرأة من خالل التمييز املبكر في 

املعاملة بني الذكور واإلناث لصالح األول. ومن املعروف أن املساواة في املواطنة في العالم العربي 

غالبًا ما تبقى في احليز النظري، وتنقلب متييزًا بني الذكور واإلناث مبجرد االنتقال إلى اختبار 

"املساواة" على أرض الواقع.) الباز، ٢٠٠٦، ص ٢٤(.

الفرض السابع عشر: ينص الفرض الصفري املناظر للفرض الثالث عشر على أنه: ال 
توجد عالقة دالة إحصائّيًا بني عدد اإلخوة وترسيخ قيم املواطنة النشطة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ حساب معامل االرتباط بني عدد اإلخوة، وبني استجابات 

عينة الدراسة باستخدام معادلة بيرسون، وجدول )٢8( ملحق )1( يوضح عدد اإلخوة وعالقته 

قيم  وترسيخ  اإلخوة  عدد  بني  إحصائّيًا  دالة  عالقة  وجود  يتضح  حيث  النشطة؛  املواطنة  بقيم 

ومستوى   ٠.٠1 مستوى  بني  االرتباط  معامالت  قيم  دالالت  تراوحت  حيث  النشطة؛  املواطنة 

٠.٥ بالنسبة إلى الشريحتنْي العليا وبعض الوسطى. أما فيما يتعلق بالشريحة الدنيا فلم تبلغ 

قيم معامالت االرتباط مستوى الداللة. وهذا يعني أن هناك فروقًا بني عدد اإلخوة وترسيخ قيم 

املواطنة النشطة وخاصة في الطبقتنْي العليا والوسطى، بينما تغيب هذه الفروق بني األطفال في 

الطبقة الدنيا وذلك للظروف البنيوية التي تعاني منها الشريحتان املتوسطة والدنيا معًا، وهي أثقل 

هّمًا في الشريحة الدنيا، والنتيجة التي نصل إليها هي طردية العالقة بني حجم األسرة وغرس 

قيم املواطنة النشطة.

١0- املراجع العربية واألجنبية:
أ- املراجع العربية:

اجلوهرى، محمد، اخلريجى، عبد الله . )199٥( . طرق البحث االجتماعى . دار املعرفة اجلامعية. اإلسكندرية.  .1

بدوي، أحمد زكي. )198٦(. معجم املصطلحات االجتماعية .بيروت .  .٢

جيدنز، أنتوني، )٢٠٠٥(. علم االجتماع. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.  .٣

ديلو، ستيفن م )٢٠٠8(. ترجمة: فريال حسن خليفة. التفكير السياسي والنظرية السياسية واملجتمع املدني،   .٤

احلداثة واملعاصرة طريق املجتمع املدني . مكتبة مدبولي . القاهرة.

طلبة  نظر  وجهة  من  السلوكي  باالنحراف  وعالقتها  املواطنة  قيم  مهددات   .)٢٠1٥( عيسي.  ،على  زمزم   .٥

الشارقة. الشرطة.  بحوث  مركز  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  فى  اجلامعات 

القليني، فاطمة . )1991( . قيمة التنشئة االجتماعية كما تعكسها قصص وحكايات األطفال: دراسة لعينة   .٦
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املعرفة  دار   . االجتماعية  والتنشئة  الطفل  فى:  منشور  املضمون.  منهج حتليل  باستخدام  ريفية  حضرية 

اإلسكندرية. اجلامعية. 

كورتينا، أديال ، ترجمة : على املنوفى. )٢٠1٥(. مواطنون فى العالم:نحو نظرية فى املواطنة. دار كتب خان   .7

للنشر والتوزيع.

ليلة، علي )٢٠٠7(. املجتمع العربي: قضايا املواطنة وحقوق اإلنسان .مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة.  .8

مذكور، إبراهيم. )197٥(. معجم العلوم االجتماعية . الهيئة املصرية العامة للكتاب.القاهرة.  .9

نصر، محمد . هالل، جميل. )٢٠٠7(. قياس رأس املال االجتماعي في األراضي الفلسطينية. معهد أبحاث   .1٠

السياسات االقتصادية الفلسطيني. القدس.

عالم  للفهم".  محاولة  االجتماعى:  "االستبعاد   .)٢٠٠7( اجلوهري.  محمد  ترجمة:  وآخرون.  جون  هيلز،   .11

الكويت. واآلداب.  والفنون  للثقافة  الوطنى  املجلس  املعرفة. 

ب-أبحاث منشورة فى املجالت العلمية والندوات واملؤمترات:
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الثامنة.

الباز، شهيدة. )٢٠٠٦(. النوع االجتماعي واملواطنة ودور املنظمات غير احلكومية في دول عربية مختارة.   .٣

دراسة حالة جمهورية مصر العربية. سلسلة دراسات عن املرأة العربية في التنمية )٣٤( . اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا. األمم املتحدة . نيويورك.

اجلبوري، ظاهر محسن هاني. )٢٠1٠(. "مفهوم املواطنة لدى طلبة اجلامعة :دراسة ميدانية لطلبة جامعة   .٤
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املسئولية االجتماعية واملواطنة. املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر. املركز القومي للبحوث االجتماعية 

القاهرة. واجلنائية. 
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بالتعليم:مقوماته  االجتماعي  املال  "رأس   .)٢٠1٤( أحمد.  سيد  هند  الشوربجي،  محمد.  سهير  حوالة،   .9
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ملحق رقم )١( الجداول اإلحصائية للدراسة امليدانية

جدول رقم )1(

معامالت االرتباط بني 

االستجابات
مستوى الداللةاجلدوليةاحملسوبية

٠.٤87٠.1٤8٠.٠1األولى والثانية

٠.٣٤٥٠.1٤8٠.٠1

٠.٤11٠.1٤8٠.٠1الثالثة والرابعة

٠.٣٤٦٠.1٤8٠.٠1الرابعة واخلامسة

جدول رقم )2( توزيع العينة وفقا ملتغير املنطقة والنوع والصف الدراسى

احملسوبية

املنطقة

املجموعإناثذكور

الصف األولالصف األولالصف الثانيالصف األول

%ك%ك%ك%ك%ك

مصر 

اجلديدة

٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤1٠٠٣٣.٤

٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤1٠٠٣٣.٤الزيتون

٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤٢٥8.٤1٠٠٣٣.٤عزبة النخل

1٠٠%٢٥٣٠٠%٢٥7٥%٢٥7٥%٢٥7٥%7٥املجموع
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جدول رقم )3( توزيع العينة وفقًا للمنطقة واملستوى التعليمى

عليم
الت

طقة
املن

ي
م
أ

ب
كت

يقرأ وي
ابتدائية

عدادية
إ

ثانوية
ط
س

متو
ى
عـ

م
جا

ع
مو

ج
امل

صر 
م
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ا

ب
أ
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٠
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٠
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٠
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٠
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٠
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7
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٠
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٠
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٠
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٠
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٠
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1
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٠
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٠
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1
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٠
٠
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٣
.
٤
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٠

٠
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1
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٦
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1
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٤
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٠
٠
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.
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٠
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.
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٠
٠
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٠
٠
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٠
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جدول رقم )4( توزيع العينة وفقًا للحالة املهنية لألب واألم

التعليم

املنطقة

املجموعال يعملأخرى تذكرتخصصىحرفى

مصر 

اجلديدة

1٠.٣٦٤٢1.٣٣٥11.٦٠٠1٠٠٣٣.٢أب

٠٠٣٥11.٦1٦٥.٣٤91٦.٣1٠٠٣٣.٢أم

٢٠٦.7٤٤1٤.٦٣٦1٢٠٠1٠٠٣٣.٤أبالزيتون

٠٠1٥٥1٦٥.٣٦9٢٣1٠٠٣٣.٤أم

٦٠٢٠٢٠٦.٦1٤٤.٦٦٢1٠٠٣٣.٤أبعزبة النخل

1٠٣.٣٦٢٦٢78٢٦1٠٠٣٣.٤أم

81٢71٢8٤٢.٦8٥٢8.٣٦٢٣٠٠1٠٠أبمجموع

1٠٣.٣٥٦18.٦٣81٢.٦19٦٦٥.٣٣٠٠1٠٠أم

جدول رقم )5( توزيع العينة وفقًا لطبيعة املسكن

طبيعة املسكن

املنطقة

املجموعإيجـارمـلك

8٠٢٦.7٢٠٦.71٠٠٣٣.٣مصر اجلديدة

٦8٢٢.٦٣٢1٠.71٠٠٣٣.٣الزيتون

٥٦18.7٤٤1٤.٦1٠٠٣٣.٣عزبة النخل

1٠٠%٣٢٣٠٠%٦89٦%٢٠٤املجموع
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جدول رقم )6( توزيع العينة وفقًا لدخل األسرة

التعليم

املنطقة

املجموع٥٠٠٠ - فأكثر ٣٠٠٠ - ٥٠٠٠ 1٥٠٠ - ٣٠٠٠ ٥٠٠ - 1٥٠٠

%ك%ك%ك%ك%ك

٠٠٠٠٣11٠.٤٦9٢٣1٠٠٣٣.٣٣٣.٢مصراجلديدة

٠٠٤٤1٤.8٥117٥1.81٠٠٣٣.٣٣٣.٤الزيتون

٤٥1٥٤81٦7٢٠٠1٠٠٣٣.٣٣٣.٤عزبة النخل

1٠٠1٠٠%٢٤.8٣٠٠%٢9.٤7٤%٣٠.889%1٥9٢%٤٥مجموع

جدول رقم )7( توزيع العينة وفقًا للمصروف اليومى

التعليم

املنطقة

املجموع٢٠ فأكثر1٠ - ٥1٥ - ٢1٠ - ٥ال يوجد

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

مصر 

اجلديدة

٠٠٠٠1٣٤.٣٣٠1٠٥7191٠٠٣٣.٣

٠٠1٠.٣٤71٥.٦٣91٣1٣٤.٣1٠٠٣٣.٣الزيتون

٦٢٥11٦٤٠٢٣1٠٠1٠٠٣٣.٣عزبة النخل

1٠٠%٢٤.87٠٢٣.٣٣٠٠%٢9.٤7٤%٣٠.889%٢9٢%٦مجموع

جدول )8( داللة معامل االرتباط بني البعد البيئى
لنوعية حياة األسرة والتنشئة على قيم املواطنة النشطة

البعد البيئي والتنشئة 

على املواطنة النشطة
مستوى الداللةقيمة )ر( اجلدوليةقيمة )ر( احملسوبةدرجات احلرية

دال98٠.٥1٢٠.٢٥٤الطبقة العليا

دال98٠.٣٦7٠.٢٥٤الطبقة الوسطى

غير دال98٠.1٦٤٠.٢٥٤الطبقة الدنيا
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جدول رقم )9( طبيعة املسكن وعالقته بقيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٣٥7

دال 

)٠.٠1(

٠.٤1٢

دال 

)٠.٠1(

٠.٥1٢

دال 

)٠.٠1(

٠.٤7٣

دال 

)٠.٠1(

٠.٣7٢

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٣91

دال 

)٠.٠1(

٠.٣89

دال 

)٠.٠1(

٠.٢87

دال 

)٠.٠1(

٠.٢8٣

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٥٥

دال 

)٠.٠1(

الدنيا

عزبة النخل

٠.٠٤1

غير دال

٠.٠٢٣

غير دال

٠.٠٥٣

غير دال

٠.1٠

غير دال

٠.٠٦1

غير دال

جدول )10(
داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني نوعية احلياة والتنشئة علي قيمة االنتماء

مجال 

البحث
مصدر التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات

ف 

احملسوبة

ف 

اجلدولية

مستوى 

الداللة

قيمة 

االنتماء

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع العام

٥٦.1٤

٢1٠٢.٥8

٢1٥8.7٢

٢

٢97

٢99

٢8.٠7

7.٠79٣٣.9٦٥٣.٠٢

4.66
٠.٠٥



80
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

جدول رقم )11( النسب املئوية لقيمة االنتماء والبعد البيئي لنوعية احلياة

رقم العبارة 

في املقياس
%محايدال أوافقأوافقالعبارة 

غرست في أسرتي االلتزام بالقوانني فى ٣

أى موقف أتواجد فيه

81 _الدنيا_

احملافظة على نظافة البيئة مسئولية ٦

اجلميع

7٦ العليا

عودتني أسرتي علي أن األعمال 7

التطوعية ضرورة وواجب وطني

8٤ الوسطي_

ال أعلم ما هى واجباتي وحقوقي جتاه 11

الوطن

8٥ _الدنيا

جدول رقم )12(
داللة معامل االرتباط بني احلالة املهنية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٣٤1

دال 

)٠.٠1(

٠.٢99

دال 

)٠.٠1(

٠.٢8٥

دال 

)٠.٠1(

٠.٢7٢

دال 

)٠.٠1(

٠.٢9٤

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٢٦7

دال 

)٠.٠1(

٠.٢٣٣

دال 

)٠.٠1(

٠.٢٥٢

دال 

)٠.٠1(

٠.198

دال 

)٠.٠1(

٠.٢٢1

دال 

)٠.٠1(

الدنيا

عزبة النخل

٠.11٠

غير دال

٠.٠71

غير دال

٠.1٠1

غير دال

٠.٠1٤

غير دال

٠.٠٤8

غير دال
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جدول رقم )13( داللة معامل االرتباط بني دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٤79

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٦٥

دال 

)٠.٠1(

٠.٣8٤

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٤1

دال 

)٠.٠1(

٠.٤٥٤

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٣17

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٥1

دال 

)٠.٠1(

٠.٣87

دال 

)٠.٠1(

٠.٤8٢

دال 

)٠.٠1(

٠.٣98

دال 

)٠.٠1(

الدنيا

عزبة النخل

٠.٠7٦

غير دال

٠.٠٢1

غير دال

٠.٠٥1

غير دال

٠.٠٦1

غير دال

٠.٠٣٦

غير دال

 جدول رقم )14(
داللة معامل االرتباط بني املصروف اليومي وترسيخ قيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٥٢1

دال 

)٠.٠1(

٠.٤٦٢

دال 

)٠.٠1(

٠.٥7٦

دال 

)٠.٠1(

٠.٤91

دال 

)٠.٠1(

٠.٤91

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٤٦8

دال 

)٠.٠1(

٠.٣88

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٢٥

دال 

)٠.٠1(

٠.٤11

دال 

)٠.٠1(

٠.٤1٥

دال 

)٠.٠1(

الدنيا

عزبة النخل

٠.٠٦8

غير دال

٠.٠٣٥

غير دال

٠.٠19

غير دال

٠.٠1٤

غير دال

٠.٠71

غير دال
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جدول رقم )15( داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني نوعية حياة األسرة
والتنشئة على قيمة املسئولية االجتماعية

مجال 

البحث
مصدر التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات

ف 

احملسوبة

ف 

اجلدولية

مستوى 

الداللة

قيمة 

االنتماء

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع العام

٤٣.97

1٥٤٢.18

1٥8٦.1٥

٢

٢97

٢99

٢1.٥98

٥.1٣٤.٢1٠٣.٠٢

4.66

٠.٠٥

جدول رقم )16( العبارات األكثر تكرارًا لقيمة املسئولية االجتماعية
والبعد االجتماعي لنوعية احلياة

رقم العبارة 

في املقياس
%محايدال أوافقأوافقالعبارة األكثر تكرارًا

مسئولية سعادة األسرة قاسم مشترك 1٦

بني أفراد األسرة كل حسب سنه

8٥ العليا

تشجعني أسرتي علي حتمل مسئولية ٢٢

قراراتي

8٤ الوسطي

تشجعني أسرتي علي التدرب على ٢٣

اتخاذ القرار منذ صغري

91 الدنيا

تقوم أسرتي بزيارة أقاربي نيابة عني، ٣1

ويريحني هذا التصرف

88 الدنيا
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جدول رقم )17( داللة معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين
وترسيخ قيمة املسئولية

درجات احلريةأطراف العالقة
قيمة )ر( 

احملسوبة

قيمة )ر( 

اجلدولية

مستوى 

الداللة ٠.٠1

احلالة التعليمية لألبوين 

وقيمة املسئولية
دال1٤8.٢98٠.٣97٠

جدول رقم )18( داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني املجموعات الثالث
فيما يتعلق بقيمة التعاون نحو املواطنة النشطة

مجال 

البحث
مصدر التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات

ف 

احملسوبة

ف 

اجلدولية

مستوى 

الداللة

قيمة 

االنتماء

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع العام

٣9.77

8٦٥.1٢

9٠٤.89

٢

٢97

٢99

19.88

٢.91٢٦.8٢٦٣.٠٢

٤.٦٦

٠.٠1

جدول رقم )19(
العبارات األكثر تكرارًا لقيمة التعاون والبعد االجتماعي لنوعية احلياة

رقم العبارة 

في املقياس
%محايدال أوافقأوافقالعبارة األكثر تكرارًا

88 _الدنيا_يشاركني والدي فى حل مشاكلي٥7

أرحب باملشاركة فى حمالت جمع ٥8

التبرعات للمحتاجني

8٤الوسطي
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جدول رقم )20(
يبني داللة معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة التعاون

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٢78

دال 

)٠.٠1(

٠.٣97

دال 

)٠.٠1(

٠.٤78

دال 

)٠.٠1(

٠.٣99

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٢1

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٢9٤

دال 

)٠.٠1(

٠.٢٥٥

دال 

)٠.٠1(

٠.٢٣٤

دال 

)٠.٠1(

٠.٣٤7

دال 

)٠.٠1(

٠.٢7٤

دال 

)٠.٠1(

الدنيا

عزبة النخل

٠.1٢1

غير دال

٠.1٣٣

غير دال

٠.٠٥

غير دال

٠.٠9٤

غير دال

٠.٠٢٤

غير دال

جدول رقم )21( احلالة التعليمية لألبوين وعالقتها بقيم املواطنة النشطة

مجال 

البحث
مصدر التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات

ف 

احملسوبة

ف 

اجلدولية

مستوى 

الداللة

قيمة

التسامح

واحترام

اآلخر

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع العام

7٦.٥٢

987.٦٥

1٠٦٤.17

٢

٢97

٢99

٣8.٢٦

٣.٣٢٥11.٥٠٦٣.٠٢

٤.٦٦

٠.٠1

جدول رقم )22(
داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني املجموعات الثالث فيما يتعلق بقيمة التسامح 

واحترام األخر نحو املواطنة النشطة

درجات احلريةأطراف العالقة
قيمة )ر( 

احملسوبة

قيمة )ر( 

اجلدولية

مستوى 

الداللة ٠.٠1

احلالة التعليمية لألبوين 

وقيمة التعاون
دال1٤8.٢98٠.٢٦7٠
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جدول رقم )23(

النسب املئوية لقيمة التسامح واالحترام والبعد الثقايف لنوعية احلياة

رقم العبارة 

في املقياس
%ال أوافقأوافقالعبارة 

تطلب مني أسرتي االعتذار إذا أخطأت ٣٥

في حق أحد

91 العليا 

تعلمت من أسرتي مناقشة اخلالفات مع ٣9

اآلخرين بهدوء

88الدنيا

91العلياتعلمت من أسرتي احترام آراء األخرين٤1

8٤العليااعتدت على عدم تقبل رأي زمالئي ٤٢

جدول )24(
داللة معامل االرتباط بني احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيمة

واحترام اآلخر والتسامح معه

درجات احلريةأطراف العالقة
قيمة )ر( 

احملسوبة

قيمة )ر( 

اجلدولية

مستوى 

الداللة ٠.٠1

احلالة التعليمية لألبوين 

وقيمة التعاون
دال1٤8.٢98٠.٤87٠

جدول رقم )25( داللة النسبة الفائية ملعرفة الفروق بني املجموعات الثالث فيما يتعلق 
بقيمة املساواة نحو املواطنة النشطة

مجال 

البحث
مصدر التباين

مجموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات

ف 

احملسوبة

ف 

اجلدولية

مستوى 

الداللة

قيمة

املساواة

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع العام

٦٤.٢1

11٦٥.88

1٢٣٠.٠9

٢

٢97

٢99

٣٢.1٠٥

٣.9٢٥8.179٣.٠٢

٤.٦٦

٠.٠1
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جدول رقم )26( النسب املئوية لقيمة املساواة والبعد الثقايف لنوعية احلياة

رقم العبارة 

في املقياس
%ال أوافقأوافقالعبارة 

91 العلياعلمتني أسرتي احترام حق اآلخر٦٣

احترام حقوق األخرين كما أحب أن ٦٥

يحترموا حقوقي

9٤ العليا

8٥ الدنيايفرق والدي بيني وبني أخواتي ٦8

تعلمت أن املرأة والرجل يكمالن بعضهما ٦9

البعض، وال غنى لطرف عن األخر

87 الدنيا

رقم )27( النوع وعالقته بقيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٢8٤

دال 

)٠.٠٥(

٠.٣٤1

دال 

)٠.٠٥(

٠.٣٦٠

دال 

)٠.٠٥(

٠.٣٢٢

دال 

)٠.٠٥(

٠.٣٤1

دال 

)٠.٠٥(

الوسطى

الزيتون

٠.٣٤1

دال 

)٠.٠٥(

٠.٢٤7

دال 

)٠.٠٥(

٠.٢٥7

 غير دال

٠.٢7٦

دال 

)٠.٠٥(

٠.1٤7

غير دال

الدنيا

عزبة النخل

٠.1٣٥

غير دال

٠.181

غير دال

٠.٠٤7

غير دال

٠.11٣

غير دال

٠.٠٤9

غير دال
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جدول رقم )28( عدد اإلخوة وعالقته بقيم املواطنة النشطة

املساواةالتعاونالتسامحاملسئوليةاالنتماء الطبقة

العليا

مصر اجلديدة

٠.٢٤7

دال 

)٠.٠٥(

٠.٢٣7

دال 

)٠.٠٥(

٠.٢17

دال 

)٠.٠٥(

٠.٣٣1

دال 

)٠.٠1(

٠.٢91

دال 

)٠.٠1(

الوسطى

الزيتون

٠.٢9٠

دال 

)٠.٠1(

٠.18٦

غير دال

٠.1٤9

 غير دال

٠.1٦8

 غير دال

٠.٢8٤

 دال

)٠.٠٥(

الدنيا

عزبة النخل

٠.٠٣٤

غير دال

٠.٠9٢

غير دال

٠.٠٤٣

غير دال

٠.٠1٥

غير دال

٠.٠٤٥

غير دال
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مـــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطفل واللعب:
حتديات أمام ثقافة العنف اإللكتروني

فاضل الكعبي

أبعاد الشخصية القائمة على التعدد الثقايف
د.  أحمــد أوزي

الصورة الذهنية لألطفال يف وضعية الشارع عن مجتمعاتهم
د. عبد اللطيف محمود محمد
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الطفل واللعب:
تحديات أمام ثقافة العنف اإللكرتوني

فاضل الكعبي *

أمناط  ويف  عام،  بشكل  الطفل  حياة  يف  وأساسّيًا  مهّمًا  دورًا  اللعب  يؤدي 
وضرورة  أهمية  من  اللعب  يشكله  ملا  وذلك  بشكل خاص؛  الثقافية  تنشئته 
يف حياة الطفل ويف نشاطه العام، حيث مت اعتماد اللعب حاجة أساسية من 
حاجات الطفل، وقاعدة مهمة للكشف عن ميول الطفل ونوازعه الداخلية يف 
نشاطه الذاتي، الذي يتخذ من اللعب ممارسة ذاتية مطلقة لتنشيط دوافعه 
االجتماعي  وجوده  تعزيز  باجتاه  واخليالية  واحلركية  والنفسية  العقلية 
تتيح  التي  كافة،  االجتاهات  يف  املتواصل  منوه  وتغذية  والثقايف،  واملعريف 
الكامنة  التعبيرية  الطاقة  هنا  اللعب  يصبح  إذ  وشخصيته؛  ذاته  إثبات  له 
للطفل، بعد أن يتخذ منه وسيلة واضحة من وسائله املتعددة للتعبير عن 
نشاطه الذهني واحلركي والعقلي الذي يعكس ما يكمن يف داخله من طاقة 
ودوافع وغرائز بكل حرية وصدق، مثلما هو ـ أي اللعب ـ يف نتائجه األخرى، 
وانعكاساته املتعددة، ال يخرج عن كونه وسيلة مهمة من وسائل توجيه ثقافة 

اجتاهاتها. وتوضيح  الطفل 
من هنا يكتسب اللعب أهمية كبيرة فى حياة الطفل، وفى بناه اجلسدية، والعقلية، والذهنية، 

ومن هنا أيضًا يأخذ اللعب مفاهيم واجتاهات وأشكااًل كثيرة فى حياة الطفل، وكل ذلك قد درسه 

العلم احلديث، وبحث فى اجتاهاته بكل دقة؛ وذلك ألهمية اللعب، وأهمية مؤثراته فى حياة الطفل، 

وفى اجتاهات ثقافته وسلوكه، وقد انتهت مجمل الدراسات واألبحاث العلمية فى هذا املجال إلى 

نتائج غاية في األهمية، منها: التأكيد على أن كل ما يقوم به الطفل من أفعال وسلوكيات، وكل ما 

يحيطه من عوالم ونشاطات، هي جزء ال يتجزأ من لعبه وألعابه . 

* كاتب وأديب وباحث عراقي متخصص في ثقافة الطفل.
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من هذا املنطلق، قد يستغرب البعض إذا ما أكدنا له هنا على: أن رسوم الطفل، بوصفها 

اللعب؛ باعتباره فعاًل من أفعاله،  فنّيًا، تعبيرّيًا، يقوم به هذا الطفل، يدخل فى مفاهيم  نشاطًا 

ونشاطًا من أنشطته، واجتاهًا من اجتاهاته الواضحة، كذلك احلال مع القراءة، بوصفها فعاًل 

استطالعّيًا، معرفّيًا، ونشاطًا علمّيًا وثقافّيًا، يهدف إلى التعلم والتطلع إلى آفاق معرفية واسعة، 

هي األخرى تدخل فى إطار اللعب؛ باعتباره فعاًل من أفعاله، ونشاطًا من أنشطته، بل هناك من 

يحصرها فى إطار األلعاب الثقافية، التي تضّم في إطارها هذا ألعابًا ثقافية أخرى عديدة، منها 

أغنية الطفل وما شابه ذلك. 

في  وسلوكه  الطفل  لنشاط  مالزمة  وحالة  ثابتة،  حقيقة  الطفل  حياة  في  اللعب  ظاهرة  إن 

مراحله املتعاقبة كافة، وهذه احلقيقة ال ميكن نكرانها وال جتاوزها في التعامل مع حقيقة الطفل 

اإلنسانية وحتمية وجوده، التي ال ميكن فصل اللعب عن سماتها ومؤثراتها مثلما يذهب العلماء 

في تأكيدهم على )أن الطفل الذي ال ميارس اللعب يعد طفاًل فاقدًا للحياة(، وهذه احلقيقة قد 

الكثير من اآلباء في تعاملهم مع الطفل وكيفية االستجابة حلاجاته األساسية، ومنها  ال يعيها 

حاجته إلى اللعب.. فالبعض من هؤالء ال يضع أي اعتبار للعب في نظرته اجلادة إلى الطفل؛ إذ 

يهمل من حسابه أساسيات هذا اللعب ودوره في أساليب التربية والتعليم.. والبعض اآلخر يعي 

حاجة الطفل إلى اللعب فيستجيب لهذه احلاجة استجابة عشوائية ـ إن صح التعبير ـ دون وعي 

مباهياتها ونتائجها، وذلك من خالل تركه للطفل على هواه يختار ما يحلو له من ألعاب، دون أن 

يكون لألب أي دور في اختيارات الطفل وأسبابها، وكذلك فسحة للمجال الواسع، أمام الطفل 

ملمارسة ألعابه سواء التقليدية أو اإللكترونية بحرية مطلقة، دون متابعة أو إرشاد، وفي احلالتني 

تكمن اخلطورة.. حيث تبرز هناك الكثير من اآلثار السلبية الواضحة لهذه األلعاب، على الطفل 

وعلى األسرة وعلى املجتمع على حد سواء، عندما تتوضح نتائجها فيما بعد على هذه املستويات، 

خاصة بعد إدمان الطفل على ممارسة هذه األلعاب بشكل متواصل دون هاٍد أو متابعة، وتشبعه 

بآثارها السلبية التي تنعكس على سلوكه وثقافته بوضوح. 

اللعب ظاهرة غريزية 

ثقافية،  اجتماعية،  ظاهرة  يشكل  وإفرازاته،  واجتاهاته،  فاعليته  مبجمل  اللعب  فإن  لذلك 

غريزية، انفعالية بارزة، بل هي النشاط األبرز واألعمق فى فاعلية وأفعال الطفل الواقعية واخليالية. 

واللعب على هذا األساس، ميثل طاقة تعبيرية مهمة للطفل، ميكن من خاللها أن يعبر بكل 

وضوح، وعفوية، عن مكنونه الداخلي، ليعكس من خالل هذا التعبير ما يخالج نفسه من انفعال 
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وأفعال وتطلعات وجتليات؛ ولذلك ُعدَّ اللعب وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن النشاط الغريزي 

للطفل.

اتجاهات اللعب 
هناك اجتاهان أساسيان للعب؛ اجتاه إيجابي واجتاه سلبي، يتصارعان في محيط الطفل، 

ويأخذان مجالهما وتأثيرهما في شخصية الطفل وثقافته وسلوكه وانفعاالته الداخلية، بحسب ما 

تفرزه هذه األلعاب من مؤثرات ونتائج بطابعها اإليجابي أو بطابعها السلبي، فلكل منهما وجهته 

وفاعليته الواضحة في توجيه ثقافة الطفل وسلوكيته، إما توجيهًا إيجابّيًا وإما توجيهًا سلبّيًا، 

فاالجتاه السلبي أللعاب األطفال يوجه هذه الثقافة نحو العنف، الذي يقود إلى سيطرة النوازع 

الشريرة على النوازع اخلّيرة في سلوك الطفل؛ مما يعني أن هذا السلوك أصبح أرضًا خصبة 

لنمو ثقافة العنف في شخصية الطفل، وهذه الثقافة السلبية، املرفوضة اجتماعّيًا ونفسّيًا وأخالقّيًا 

بالتالي  وثقافّيًا، إذا ما تنامت في غرائز الطفل وسيطرت على قدراته وانفعاالته ووعيه؛ فإنها 

ستؤدي بسلوك الطفل وثقافته إلى االنحراف واجلنوح واالنفالت األخالقي وغير ذلك من اآلثار 

واملخاطر التي تهدد سالمة الطفل واألسرة واملجتمع، وتشكل تهديدًا خطيرًا يهدف إلى تقويض 

ثقافة األطفال في صميمها القيمي والواقعي.

مثلما  الطفل،  وقيمته في عالم  اللعب  أهمية  )القوانني( على  )أفالطون( في كتاب  أكد  لقد 

شدد )أرسطو( على أهمية احلاجة للعب وضرورة تشجيع األطفال على ممارسته؛ كونه يشكل 

الطفل  والنفسية والوجدانية، ومن خالل انشغال  العقلية واجلسمية  الطفل  لنمو قدرات  أساسا 

بهذه اللعبة أو ميله ملمارسة تلك األلعاب دون سواها، نستطيع أن نكتشف قدرات الطفل ونقيس 

ميوله واجتاهاته ونشاطاته السلوكية والدرامية واالبتكارية واالجتماعية ومجمل ما ينتجه الطفل 

في تلك املمارسة من حركات وأفعال، لنصل بالنتيجة إلى قياس مواهب الطفل وبعض سماته 

اإلبداعية وغير ذلك.

مهارات  )ينمي  العطار  محمد  الدكتور  يرى  مثلما  وأساليبه  وعوامله  بطبيعته  اللعب  إن 

التواصل والتفاعل مع البيئة احمليطة، ويزيد من قدرة الطفل على التعبير اخلالق واإلبداع، كما 

أنه يتيح له مساحة من احلرية للتعبير عن نفسه في إطار مقبول اجتماعّيًا وممتع له وللمحيطني 

لذلك  الهدم..  البناء ال  إلى  للعب هو استهالك لطاقات الطفل وتوجيهها  به.. وممارسة األطفال 

فاللعب من األشياء األساسية في حياة الطفل، فهو يعبر عن حاجته إلى االستمتاع أو السرور أو 

إشباع امليل الفطري إلى النشاط والترويح، كما أنه ضرورة بيولوجية لبناء ومنو شخصية الطفل 
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املتكاملة، مثلما هو ُيَعّد وسيلة الكبار لكشف عالم الطفل ووسيلة الطفل للتعرف على ذاته وعامله.. 

ويكاد اللعب أن يكون الوظيفة الرئيسة للطفل؛ حيث يقضي فيه معظم أوقاته فيأخذ اللعب مكانة 

مهمة في العملية التربوية؛ ملا يقدمه من فوائد، فهو اجلسر الذي يصل بني الطفل واحلياة، وهو 

نواة تتمحور حولها حياته املستقبلية، وهو طريقة لضبط سلوك الطفل وتصحيحه() 1 (.

لقد متَّ التأكيد على ضرورة اللعب وأساسياته واحلاجة إليه في حياة الطفل ملراحله كافة، 

وخاصة مرحلة ما قبل املدرسة التي تصبح فيها حاجة الطفل إلى اللعب حاجة ملحة، فخالل ذلك 

تقليد اآلخرين ومحاكاة األشياء في محاولة منه إلثبات قدراته  اللعب  الطفل عن طريق  يحاول 

وتنميتها، فمن خالل اللعب )ميكن أن يتقدم منو الطفل في جوانبه اجلسمية والعقلية واالنفعالية 

واالجتماعية واحلركية؛ حيث يعتبر اللعب وسيلة الستغالل ما لدى الطفل من طاقة زائدة وتوجيه 

هذه الطاقة وجهات بناءة. ففي العامني األولني وحتى من الثالثة يكون اللعب فردّيًا استجابة حلاجة 

الطفل ورغبته في إشباع بعض حاجاته ويتعلم الطفل في أثناء اللعب بعض األساليب واألمناط 

السلوكية واالجتماعية، مثل أصول اللعب، ومراعاة أدوار اآلخرين، واحترامه ألفكارهم وتظهر 

عنده روح التعاون ويكّون عالقات وصداقات جديدة، ويتعرف على املثيرات االجتماعية التي تتخلل 

اللعب، ويقّل لعبه مع نفسه، ويبدأ لعب البنني يتمايز عن لعب البنات() 2 (. 

وبشكل عام، بات من الواضح، والذي ال يخفى على أحد، أهمية اللعب وحاجة الطفل إليه، 

ولكن ينظر الكثير إلى اللعب على أنه مجرد ممارسة ذاتية أو جماعية للتسلية واملتعة وإشغال 

جانب  إلى  فاللعب  حصر،  وال  لها  عدَّ  ال  التي  الكثيرة  العلمية  فوائده  عليهم  وتخفي  الفراغ، 

أهدافه في تنمية قدرات الطفل املختلفة فهو يهدف إلى )جتديد الطاقة الالزمة للنشاط، وإتقان 

اإلشارات وبناء املهارات، وإرضاء الدوافع واحلاجات واكتساب القدرة على التعلم وتنمية أدوات 

الفهم  القدرة على  وتنمية  والتمكن من مواكبة اخلبرات  والرغبات،  امليول  والتعبير عن  الترميز، 

السالبة  الفردية  التعقل وتوفير اإلبداع والتفكير املستقل.. واالنتقال من  وتدريب احلواس على 

إلى اجلماعية اإليجابية، كما ميكن للطفل أن يكتسب قيمًا إنسانية كثيرة مثل: العدالة واملساواة 

واحملبة واحلرية.. وهو وسيلة إعداد الطفل للحياة؛ حيث يؤدي إلى منو عملية اإلدراك االجتماعي، 

ويساعد على احلد من مشاعر الغضب والغيرة والعدوان، ويخلص الكثير من األطفال من اخلوف 

والرشاقة،  والسرور  املرح  إلى  الطفل  التربية، وميكن من إشباع حاجة  والقلق وسوء  واخلجل 

وينمي القدرة على التخيل من السأم والضجر وامللل( ) 3 (. 
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إلى جانب ذلك، هناك أهداف أخرى عديدة للعب ال نريد التشعب في مناقشتها، والتعرض 

لها هنا.. واملهم في هذا األمر أننا أدركنا أساسيات احلاجة امللحة للعب.

اللعب يف املنظور اإلسالمي
لقد اهتمَّ اإلسالم اهتمامًا واسعًا باللعب ونشاطاته اإليجابية التي تشكل دافعًا قوّيًا لتحفيز 

والبدن،  النفس  يريح  الذي  الذهني  الصفاء  إلى  وتدفع  والعضلية..  والنفسية  العقلية  القدرات 

في  )اللعب( واضحة  إلى  األولى  اإلشارة  ولقد جاءت  الداخلية..  والعلل  االنفعاالت  وينفس عن 

القرآن الكرمي، من خالل قصة النبي يوسف )عليه السالم(؛ حيث ورد في اآلية )20( من سورة 

اِفُظوَن(، وميكن أن نعتبر ما ورد  يوسف، في قوله تعالي: )َأْرِسلُْه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوِإَنّا لَُه حَلَ

بحق سيدنا يوسف عليه السالم، كما يشير إلى ذلك األستاذ الباحث )مدحت عبد الرزاق(، بأنها 

ناحية إيجابية في مثل عمره الذي حتدده بعض من املصادر الدينية بعمر السابعة، وفي هذه 

احلالة ومن هذه اآلية نستدّل على ضرورة االهتمام بألعاب األطفال قبل وبعد هذا العمر الذي هو 

في أمس احلاجة إلى النشاط واحلركة والفعالية()4(.

ومن بني املسائل املهمة التي أكدت عليها الشريعة اإلسالمية بخصوص اللعب.. هي:

1- مشاركة الطفل في لعبه.

2- دعوة الطفل إلى اللعب.

3- استحباب اللعب مع الطفل.

وهناك أحاديث وروايات كثيرة في هذا املجال نذكر منها:

قال النبي )صلي الله عليه وسلم(: )من كان عنده صبي فليتصاب له()٥(. 

هو  فإذا  إليه،  ُدعَي  طعام  إلى  )ص(  الله  رسول  عند  من  خرج  أنه  العامري  يعلي  )وعن 

باحلسني يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبي )ص( أمام القوم، ثم بسط يديه، فطفر الصبي ها 

هنا مرة وها هنا مرة، وجعل رسول الله )ص( يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه حتت ذقنه 

واألخرى حتت قفاه، ووضع فاه على فيه وقّبله... إن قائد اإلسالم العظيم يعامل سبطه بهذه 

املعاملة أمام الناس لكي يرشد الناس إلى ضرورة إدخال السرور إلى قلوب األطفال وأهمية اللعب 

معهم في سبيل تربيتهم، مضافًا إلى قيامه هو بواجب تربوي عظيم( )6(.

لقد أكد علماء املسلمني على ضرورة االهتمام باللعب؛ ألنه يشكل حاجة ضرورية للطفل؛ 

إلى حاجة  واالجتماعية  والنفسية  التربوية  دراساتهم  في  العلماء  هؤالء  من  العديد  أشار  حيث 

الطفل إلى اللعب والترويح عن النفس واحلركة الدائبة، ومن بني هؤالء ما حدده )ابن مسكويه 
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331ـ 421هـ( و)ابن سينا 370ـ 428هـ( و)الغزالي 4٥0ـ ٥0٥هـ( و)ابن خلدون 732ـ 808هـ(، 

وبصورة مجتمعة على ضرورة فسح املجال للطفل باحلركة واللعب اجلميل ليزيل ما في نفسه من 

سآمة وملل بشكل ال يؤدي إلى التعب، ومنعه من ممارسة هذا املجال سيزيد من مشاكله ويبدد 

ما لديه من نشاط وملراحل تالية من حياته وفي االبتعاد عن مجال الدراسة وعدم االستمرار فيه.. 

وهذا ما نالحظه في بعض رياض األطفال التي تتوفر فيها املجاالت الوافية الستغالل قابليات 

واستعدادات األطفال بألعاب مناسبة ومرغوبة لديهم إذ إنهم يحاولون ترك الروضة أو االمتناع 

عن الذهاب إليها في كثير من األحيان في سبيل إشباع رغبتهم مبا يتوفر لديهم من ألعاب في 

البيت أو لدى أقاربهم أو أبناء احلي الذي يحيون فيه()7(.

وفي ذلك أيضًا يقول الشيخ العالمة )محمد تقي فلسفي(: من امليول التي أودعها الله تعالى 

في باطن األطفال: الرغبة في اللعب، فالطفل مييل إلى اللعب بفطرته، فتارة يجري ويقفز، وأخرى 

ينظم لعبه ودماه، هذه األعمال التي تبدو للنظرة البسيطة تافهة وعابثة هي أساس تكامل جسد 

الطفل وروحه وشخصيته.. فإن اللعب يبعث القوة في عضالته واملتانة في عظامه، كما أنه ينمي 

فيه القدرة على االبتكار ويخرج قابلياته الكامنة إلى حيز الفعل.. ومن فوائد اللعب تدريب الطفل 

على االستقالل في اإلرادة، وإحياء حس االبتكار فيه، عندما يحفر الطفل على كومة من التراب 

بئرًا، أو يبني غرفة صغيرة فإن قواه العقلية تعمل كما يعمل املهندس املعماري فيتلذذ لنجاحه 

وعندما يالقي بعض املوانع في عمله فتنهدم البئر أو تنهار الغرفة، يحاول تدارك ذلك بالبحث عن 

عالج فوري، وهذه النشاطات تساعد على الرشد الفكري وتكامل الشخصية عند الطفل.. فإذا 

سخر األب أو األم منه، ونسبوا أفعاله إلى العبث والسفه كان في ذلك إهانة وحتقير له، وكبت 

ملواهبه وقابلياته()8(.

لذلك يتطلب األمر أن ال نستهني بلعب األطفال، بل من الضروري مشاركتهم في اللعب، كما 

تدعو إلى ذلك شريعتنا اإلسالمية السمحة.. وفي ذلك يذهب الشيخ )فلسفي( إلى القول: )إن من 

وسائل إحياء شخصية الطفل مشاركة الكبير إياه في اللعب، فالطفل مييل إلى تقليد الكبار في 

كل خطوة يخطونها وذلك بسبب من شعوره بالضعف الذي فيه والقوة التي في الكبار من جهة، 

ولرغبته في التعالي والتكامل بصورة فطرية من جهة أخرى. إن التقليد واالقتباس من الثروات 

الطفولة..  منذ  فيه  الغريزي  األمر  هذا  تعالى  الله  أودع  وقد  وتقدمه،  اإلنسان  لتكامل  العظيمة 

فعندما يتنازل الوالد أو الوالدة إلى مشاركة الطفل في لعبه، ومساعدته في أعماله، يطفح قلب 

تدعو  أنها  درجة  إلى  مهمة  الصبيانية  أفعاله  بأن  باطنه  في  ويحس  والبشر،  بالفرح  الصغير 
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الوالدين إلى املساهمة معه وجعل نفسْيهما في مستواه، هذا اإلحساس يحيي شخصية الطفل 

ويركز فيه الشعور باالستقالل والثقة بالنفس، حتى إن املناهج التربوية احلديثة تهتّم مبشاركة 

الكبار مع األطفال في ألعابهم اهتمامًا بالغًا، ويرى علماء النفس في ذلك واجبًا من الواجبات 

اللعب وكذلك  أفعال األطفال حني  للوالدين، ويؤكدون على هذا األمر في كتبهم.. وأن  التربوية 

أقوالهم التي يتكلمون بها حتكي عن أسلوب تفكيرهم وتكشف عن نفسياتهم ومستوى شخصيتهم 

الطفل  ذكاء  درجة  إلى  األطفال  مع  اللعب  أثناء  في  الوصول  يستطيعون  الكبار  وأن  الروحية، 

ومقدار كفاءته وثقافته()9(. 

واآلراء  األفكار  من  بالكثير  غنّيان  اإلسالمية  والثقافة  اإلسالمي  الفكر  فإن  عام،  وبشكل 

املهمة في مجال اللعب، وأثره في حياة الطفل ال مجال حلصره هنا، ويكفينا التأكيد على ضرورة 

على  الطفل  في حتفيز  بارزًا  دورًا  القدمية  األلعاب  لعبت  وقد  الطفل،  في حياة  وأهميته  اللعب 

والنفسية،  والعقلية  احلركية  قدراته  تطوير  و  تنمية  في  وساهمت  والتخيل،  واالبتكار  اإلبداع 

نته من املعرفة الواسعة، كما كان  ودفعته إلى معرفة األشياء والتعامل معها بشكل صحيح، ومكَّ

لهذه األلعاب األثر الواضح والتأثير املباشر على شخصية الطفل، غير أن األلعاب احلديثة أو ما 

يسمى )األلعاب اإللكترونية( في جانب كبير منها قد دفعت إلى ابتعاد الطفل عن ألعابه التقليدية 

للدهشة  املثيرة  اإللكترونية  واملخترعات  الصناعات  بها  أتت  التي  احلديثة  باأللعاب  واالهتمام 

واإلبهار شكاًل ومضمونًا، وإذا ما جلأنا إلى املقارنة بني هذه األلعاب وألعاب الطفل القدمية فإننا 

سنجد الفارق كبيرًا، ومن عدة اجتاهات خاصة من ناحية املضمون فالغالبية العظمى من األلعاب 

اإللكترونية احلالية لم تخدم الطفل ولم يكن لها األثر اإليجابي في حياته. 

وقدرة عجيبة، في  فاعل،  أثر  التكنولوجية احلديثة من  للتطورات  ما  ينكر  أحد  ذلك ال  مع 

تطور التقنيات التكنولوجية ووسائلها األساسية املستخدمة في مجمل اشتغاالت اإلنسان وسبل 

نشاطه العلمي املؤثر في تسيير عجلة احلياة وواقعها املتعدد االجتاهات .. ال أحد ينكر أهمية 

هذه التطورات وغاياتها، ومعطياتها، فيما أفرزت من وسائل وإمكانات تكنولوجية غاية في األهمية 

والضرورة، والتي فرضت مبوجب ذلك سطوتها وسيطرتها الكاملة على وعي اإلنسان ونشاطه 

واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  والذهنية  الفكرية  ومناشطه  فعالياته  مجمل  وعلى  وحاجته، 

وغيرها .. وبذلك باتت هذه )التكنولوجيات( تشكل حاجة أساسية من حاجات اإلنسان املعاصر 

،وضرورة الزمة ال ميكن االستغناء عنها أو جتاهل دورها في احلياة العامة وأوجهها املختلفة، 

والفضائيات  واملعلوماتية،  االتصال  في  وأسلوبه  واإلنترنت  املتعددة،  باستخداماته  كالكمبيوتر 
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باتصاالتها وبثها املتعدد الوجوه واملنافذ، وما إلى غير ذلك من تقنيات التكنولوجيا احلديثة. 

إال أن هذه التطورات وأوجهها التكنولوجية مع أهميتها وفوائدها وضرورات احلاجة إليها، 

واقع  على  اخلطيرة  والتأثيرات  املعاكسة،  االجتاهات  من  الكثير  اآلخر  جانبها  في  أفرزت  قد 

اإلنسان املعاصر وثقافته، ومن بني ذلك كله ما عكسته التكنولوجيا على لعب الطفل ونشاطه في 

اللعب من تأثيرات سلبية كبيرة تكاد تشكل نسبة كبيرة في هذا االجتاه، الذي يأخذ مجاله الواسع 

وقواعد  اليومي  نشاطه  ومجمل  الطفل  مدار حركة  أن  أدركنا  ما  إذا  الطفل، خاصة  في حياة 

فعالياته األساسية قد اتخذت من اللعب منطلقًا حيوّيًا ومهّمًا في حياته، وهذا اللعب في فعالياته 

وفي وسائله من األلعاب قد انطلق من اجتاهني أساسيني؛ اجتاه سلبي واجتاه إيجابي، وبات 

االجتاه السلبي يغلب على االجتاه اإليجابي في اللعب واأللعاب، خاصة بعد انفتاح الطفل على 

اجلهات واالجتاهات والوسائل والقنوات واملنافذ واالختيارات اإلعالمية واالتصالية واالجتماعية 

والثقافية كافة، التي تفتح له كّمًا هائاًل من األشكال واملضامني التي تدخل في توجيهه وتربيته 

وتثقيفه وتسليته وإمتاعه، والتي راحت بشتى الطرق واإلمكانات والوسائل تغري ميوله وتوسع 

من رغباته االستهالكية وتثير غرائزه ودوافعه باجتاهات متعددة ال ميكن السيطرة عليها بسهولة، 

خاصة في اجتاهات األلعاب احلديثة. 

فبعدما وضعتنا األلعاب التقليدية بجانبها السلبي في إشكاالت عديدة، ومخاطر جمة، وبتنا 

نعاني من تأثيراتها وانعكاساتها ونتائجها السلبية في أكثر من ظاهرة من ظواهرها املتعددة في 

واقع املجتمع وقد رحنا نؤشر إلى ذلك، ونبحث له عن حلول ومعاجلات، لعلنا من خاللها نسيطر 

ورحنا نسعى  الطفل،  لثقافة  الذي يشكل حتديًا خطيرًا  املتواصل  وتناميها  املشكلة  على حجم 

لتجنب مؤثراتها السلبية، ونقّوض آثارها املتعددة على اجتاهات الطفل ومناحي حياته كافة، تلك 

اآلثار السلبية التي راحت تتوسع وتوّسع من حجم حتديها الصارخ لوعينا ووسائلنا وأساليبنا 

واملطاولة  القوة  بعناصر  وميدها  يغذيها  من  وجدت  أن  بعد  واالجتماعية،  والثقافية  التربوية 

املتعددة، في  التكنولوجية احلديثة ومظاهرها  الوسائل  أبرزها  والتحدي من اجتاهات متعددة، 

وسائل االتصال األساسية املقروءة واملسموعة واملرئية، وخاصة التلفزيون ومتظهراته الفديوية 

والفضائية، والكمبيوتر ومتظهراته في اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية وغيرها، إلى جانب التأثيرات 

لتصّب في خدمة  اليومي،  الواقع  إفرازات  تأتي من  والتي  الطفل،  املتفاعلة في سلوك  األخرى 

هذه االجتاهات، فبعدما عانينا وما زلنا نعاني من اتساع حجم اآلثار السلبية لعديد من األلعاب 

الطفل  ثقافة  في  التي كرست مخاطرها  املثيرة  والعنفية  احلربية  التقليدية، وخاصة مبظاهرها 
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وصحته النفسية والعقلية، أصبحنا اآلن أمام مشكلة أكبر هي مشكلة األلعاب اإللكترونية التي 

أحدثت نتائج وانعكاسات سلبية متعددة أكبر مما أحدثته األلعاب التقليدية في اجتاهاتها السلبية. 

وكما هو معروف في العصر احلديث، أن )األلعاب اإللكترونية( تعد من أكثر املغريات التي 

قدمها )الكمبيوتر( في تقنياته، والتي راحت جتذب األطفال إليها، وتدفعهم إلى اللعب املتواصل 

في ميدانها، وقضاء األوقات الطويلة في ممارسة هذا اللعب كيفما شاء الطفل، وبشتى أصناف 

األلعاب وأشكالها بحرية تامة، تتيح للطفل إغناء حاجته وميوله من هذه األلعاب، التي تدفعه إلى 

اكتشاف قدراته وتدريب مهاراته في اللعب، واكتساب املزيد من اخلبرات التي تنتجها األلعاب 

اإللكترونية عبر )الكمبيوتر(. 

ومع أنَّ هذه األلعاب تسهم في تطوير نشاط الطفل في اللعب، وتزيد من مهاراته، وتنشيط 

مجاالت تفكيره، وإثراء مخيلته وتنشيطها باجتاه أوسع، وتدفع قدراته إلى النمو واإلدراك الواسع، 

اجلسدية  على صحته  وخاصة  الطفل،  على  املضار  من  الكثير  ذاته حتمل  الوقت  في  أنها  إال 

والنفسية والعقلية والسلوكية، وعلى مجمل أمناط ثقافته بشكل عام، وذلك عبر ما تفرزه الكثير 

من األلعاب اإللكترونية من معطيات سلبية ونتائج خطيرة تعمل على إشاعة )الثقافة السلبية(، 

املتمثلة في )ثقافة العنف( التي حتملها هذه األلعاب، في أشكالها ومضامينها وما تضّخه من 

نزعات عدوانية عديدة تهدد الثقافة اإليجابية وتعمل على تقويض قيمها وقدراتها ومؤثراتها في 

كيان الطفل وسلوكه، لتحلَّ محلها )ثقافة العنف( ونزعتها الساعية إلى تكريس قيمها ووجودها 

في سلوك الطفل وثقافته، خاصة بعد أن أصبح العنف ظاهرة بارزة في مجمل األلعاب اإللكترونية 

عبر الكمبيوتر واإلنترنت، وألعاب )األقراص املدمجة C.D( وغيرها. 

ظاهرة العنف ومفهومها يف اللعب
ومحيطه  اإلنسان  نشاط  في  واسع  بشكل  واملتداخلة  الشائكة  املوضوعات  من  العنف  يعّد 

احلياتي، بعد أن انتشر في عموم املجتمعات بوصفه ظاهرة اجتماعية سلبية، ومرضًا نفسّيًا وأخالقّيًا 

يهدد كيان املجتمع في صميم أمنه وسالمته؛ لهذا تعددت تعريفاته وتفسيراته، والنظر إلى أسبابه 

ودوافعه ونتائجه، لدى املختصني بدراسته من علماء النفس واالجتماع والتربية وغيرهم. 

فالعنف في اللغة العربية يعني الفعل الشديد املناقض للفعل الهادئ، أي أنه كما جاء تعريفه 

في القاموس احمليط للفيروز بادي يعني )الفعل املضاد للرفق أي ضد اللطف واللني(.. ويشتق 

مفهوم العنف في العربية أيضًا، كما جاء في املعجم الوسيط، من فعل )عنف(، إذ يقال )َعُنف به 
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وعليه، أي )أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف()10(. 

وفي اللغة اإلجنليزية يشتق )العنف( من مصدر االنتهاك أو االعتداء )To violate(، أي أن 

العنيف هو من ينتهك أو يعتدي. 

وبالرغم من التباين واالختالف في وصف العنف وتفسيره باختالف االجتاهات واملنطلقات 

الفكرية املتنوعة بتنوع أفكارها ومناحيها العلمية وأصحابها املفكرين والعلماء والفالسفة ورجال 

الدين واملربني وغيرهم، فإنهم جميعًا يلتقون في املعنى العام للعنف وتفسيره على أنه )ظاهرة 

سلبية، وممارسة سلوكية خطيرة تؤدي إلى مخاطر كثيرة على أمن الفرد وأمن اجلماعة وأمن 

املجتمع(، وهذه الظاهرة أو هذه املمارسة لها أسبابها ودوافعها ونتائجها، وقد اختلف العلماء في 

دراساتهم املتنوعة واملتعددة لهذه األسباب والدوافع والنتائج؛ فمنهم من يرجعها إلى )الصراع 

االجتماعي(، ومنهم من يعزيها إلى عوامل ذاتية في تكوين الشخصية ومنشأ السلوك، وآخرون 

يرجعونها إلى أسباب التعلم وغير ذلك. 

 فالذين ينظرون إلى العنف من اجتاهات الصراع االجتماعي يرونه )سلوكًا جماعّيًا متارسه 

إحدى اجلماعات التي تدافع عن قيم خفية تتعارض مع قيم املجتمع أو تتعارض مع القيم التي 

يرعاها ممثلو السلطة.. أما علماء البيولوجي والفسيولوجي وأهل التخصص في الطب النفسي 

فيكادون يجمعون على أن العنف مرهون بعوامل فسيولوجية وراثية بالدرجة األولى، ناجتة عن 

اختالل جيني معني )الكروموسومات احملددة للجنس(، أو ناجتة عن خلل في إفراز الغدد؛ حيث 

عن  املسئولة  بوصفها  الذكرية  اجلنسية  للهرمونات  أهمية خاصة  الباحثني  من  كبير  عدد  يولي 

السلوك العنيف، باإلضافة إلى الهرمونات اجلنسية األنثوية، والتي يظهر االختالل فيها، خاصة 

أثبتت  كما  املرأة،  لدى  عنفًا  أكثر  سلوكية  مظاهر  عنها  ينتج  والتي  الشهرية  الدورة  أيام  في 

الدراسات أن تعاطي األم ملادة )البرجستني( في أثناء احلمل يؤدي إلى والدة أطفال أكثر عنفًا.. 

كما أرجعت دراسات الطب النفسي العنف إلى زيادة في النشاط الكهربائي والكيمياء احليوية 

داخل املخ، فتحدثوا عن تأثير إصابات املخ واألطراف العصبية املتداخلة بوصفها محددًا مهّمًا 

لردود األفعال االنفعالية الناجتة عن ضعف السيطرة على حاالت الهياج العصبي، ثم جاء احلديث 

عن تأثير تعاطي اخلمور واملخدرات على زيادة السلوك العنيف مبا تفقده من سيطرة على الذات، 

كما متَّ تفسير العنف من وجهة نظر علماء النفس بإرجاعه إلى اإلحباط بوصفه ردَّ فعل طبيعّيًا 

ملا يواجه الفرد من إحباطات، إذ إنَّ اإلحباط يولد طاقات في النفس من الضروري أن تخفف أو 

تتصرف بأسلوب ما؛ حتى يشعر الفرد بالراحة منها() 11( . 
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املثريات البيئية للعنف 
وإلى جانب ذلك هناك املثيرات البيئية واالجتماعية التي تولد العنف، وتدفع الفرد إلى التأثر 

بدوافعه واكتساب بعض عناصره بطرق معينة، كالعنف املوجود في واقع املجتمع، املتمثل في 

احلياة  وفي مشاهد  الشارع  في  العدوان  ومظاهر  واجلماعات،  األفراد  بني  العدوانية  النزعات 

العامة، وفي محيط األسرة التي يكثر فيها استخدام العنف بني األب واألم أو بني اإلخوة نتيجة 

للتفكك األسري أو عدم التوافق بني أفراد األسرة وغير ذلك. 

كذلك، ال ميكن أن نغفل دور التعلم االجتماعي في إكساب العنف، كما تذهب الدكتورة هدى 

يتّم اكتسابه عن طريق اإلثارة والتقليد  العنيف  أحمد الضوي إلى ذلك حني ترى )أن السلوك 

والتعزيز، ويحدث هذا في الغالب عندما يحصل األفراد على بعض اإلثابات على سلوكهم العنيف، 

أو عندما يتوحد مع مناذج من األدوار يراها أو يتأثر بها في حياته، وقد أكدت بعض الدراسات 

أن الفرد قد يلجأ أحيانًا إلى العنف باعتباره أسلوبًا حلل املشكالت، ويتم ذلك بناء على خطوات 

للتعلم تبدأ بنقد اآلخرين واتخاذ موقف منهم، ثم تطوير أساليب التصنيف ألبعاد اآلخرين، ثم 

أخيرًا محاولة إضفاء الطابع اإلنساني والشرعي على أفعال العنف املوجه نحو اآلخرين، ويعني 

هذا أن السلوك العنيف هو سلوك ميكن تعلمه مثل أي شكل من أشكال السلوك األخرى() 12( . 

وهذا التعلم يزداد وينشط كلما زادت مناشطه والوسائل الدافعة له، والعوامل املشجعة عليه، 

أمام ضعف أو تراجع التوجيه والرقابة األسرية في هذا املجال؛ مما يجعل الفرد متحررًا من القيود 

أمام العنف وطرق تعلمه واكتسابه، خاصة خالل مرحلة الطفولة واملراهقة، فخالل هذه املرحلة يكون 

الطفل مهيأ لتعلم العنف واكتسابه والتعاطي مع عوامله بدرجات متفاوتة، بحسب نشأته في الواقع 

األسري وفي احمليط االجتماعي، وبحسب طبيعته البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وما يتلقاه من 

مؤثرات ثقافية واجتماعية وتربوية، تؤثر فيها وسائل اإلعالم وباألخص التلفزيون، وعوامل اللعب 

واأللعاب تأثيرًا كبيرًا، في حجم العنف ونوعيته التي يقع حتت تأثيرها نتيجة لذلك، وخاصة نتيجة 

التواصل مع األلعاب اإللكترونية احلديثة عبر الكمبيوتر واإلنترنت و)البالي ستيشن( داخل البيت، 

وكل ذلك يساعد على تطوير نزعة العنف في سلوك الطفل وكيانه الشخصي. 

واقع األلعاب اإللكرتونية
ـ إن صح  بإرادتنا  اإللكترونية، بجانبيها )املسيطر عليه(  لواقع األلعاب  في مراقبة دقيقة 

التعبير ـ عبر )الكمبيوتر( وعبر )جهاز البالي ستيشن( .. و )املفتوح(، )خارج سيطرتنا( عبر 
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)اإلنترنت(، جند أن مضامني هذه األلعاب في احلالتني )الكمبيوتر والبالي ستيشن واإلنترنت( 

يغلب عليها العنف الصارخ بكل انفعاالته وتفاعالته. 

وهذا يعني أن هذه األلعاب قد أصبحت عاماًل مهّمًا إلشاعة العنف وترسيخه في نفسية 

الطفل؛ حيث باتت نزعة العنف )املجسد إلكترونّيًا( من النزعات الطاغية واملسيطرة على مجمل 

األلعاب اإللكترونية، والتي وجدت شيوعها ورواجها ومجالها الواسع من خالل  الكمبيوتر ودوره 

املنتشرة بكثرة في مجتمعنا، والتي راحت جتذب آالف األطفال واملراهقني كل يوم، وإذا ما هيئ 

ألحد أن يدخل هذه الدور فإنه لن يسمع سوى أصوات إطالق النيران الوهمية طبعًا وأصوات 

األطفال واملراهقني تتعالى وهم يحاولون متزيق الهدف إربًا عن طريق املسدسات والصواريخ 

واملدافع احلاسوبية، إن هذا كله يفضي إلى نزع احلساسية جتاه العنف وحتويل الضرب واإليذاء 

إلى أمر عادي ميارسه الكثيرون بشكل عادي كل يوم( )13(. 

وإزاء ذلك فقد تشّبع أطفالنا بالعنف، وتطبعوا على ممارسته في عاداتهم وفي سلوكياتهم، 

وفي تصرفاتهم مع أقرانهم في احمليط االجتماعي، ومع إخوتهم داخل البيت وحتى مع أنفسهم 

نزعاتهم  الكمبيوتر  ألعاب   أشبعت  الذين  األطفال،  بعض  بها  يقوم  متخّيلة  مواقف متثيلية  في 

وميولهم إلى ممارسة العنف واالعتياد عليه، خاصة بعد أن أصبح العنف حالة مألوفة في الواقع، 

وممارسة حقيقة تطغى على حياة الطفل، وحياة املجتمع بشكل عام؛ مما يشكل تعزيزًا لثقافة 

العنف التي تبعثها األلعاب اإللكترونية في مضامينها، وتوسيعًا لدائرتها ومؤثراتها في سلوك 

اجتاه،  كل  من  واقعه  في  العنيفة  املشاهد  والمس  العنيفة،  اجلرعات  على  تطبَّع  الذي  الطفل، 

فأصبحت هناك مشكلة كبيرة، تنذر بكارثة إنسانية خطيرة، تهدد حياة املجتمع وصحته النفسية 

بكاملها، ومرد هذه املشكلة وأسبابها ال تقف عند حدود العنف وثقافته في األلعاب اإللكترونية 

فحسب، إمنا تتجاوزها إلى مؤثرات الواقع اليومي، وما يشهده من تطور في عنف الشارع، فماذا 

يحدث للطفل بشكل خاص إذا ما تشبع بثقافة العنف التي يتزّود بها من ألعابه االلكترونية، وفوق 

ذلك يزداد مشاهدة، ومالمسة للعنف احلقيقي في حياته العامة، ماذا يحدث لهذا الطفل؟ وماذا 

تكون عليه ثقافته، وسلوكياته، وانفعاالته، وصحته العقلية والنفسية؟ من املؤكد أن مثل هذا الطفل 

لكثير  بؤرة  العقلية، وستكون شخصيته  واألمراض  النفسية  للصدمات  مباشرة  سيكون عرضة 

من الصعوبات واملشكالت واالنحرافات السلوكية والتربوية واالجتماعية والثقافية، وسيكون بذلك 

طفاًل معاقًا، ذهنّيًا وفكرّيًا، وسلوكّيًا، وثقافّيًا، إضافة إلى ما يحمله من صدمات وأمراض نفسية 

أخرى نتيجة لتعرضه لعنف الواقع. 
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وفي هذا االجتاه تذهب الباحثة االجتماعية حكيمة عبد الواحد في رأيها إلى أن: للمرض 

النفسي خطورة كبيرة على الشخص املصاب، وممكن أن تتفاقم إذا لم نعاجلها بجدية وخاصة 

حاالت الفصام املزمن، أو الكآبة املزمنة، وكذلك االضطرابات النفسية املزمنة والشديدة، وأما 

العنف واالعتداءات التي متارس ضد األطفال في العمل والشارع والبيئات اخلطرة فتخلق أجواء 

تعكر صفو احلياة والتمتع بها وتنجم عنها أمراض ومشاكل اجتماعية يتطلب العمل في اجتاهني 

األول القضاء على مسببات هذه األمراض والثاني تضافر كل اجلهود ومعاجلة املصابني بها، 

في  الطفل سواء  له  يتعرض  ما  وخاصة  املختلفة  بأشكاله  بالعنف  مليئة  بيئة  من  نعاني  وألننا 

البيت أو املدرسة من حاالت نفسية ناجتة عن االنفجارات التي تخلف القتلى واألصوات الناجتة 

عنها، والتي أيضًا تبث الرعب في نفوس األطفال عندما يفقد الطفل شخصًا يحبه مثل والده أو 

والدته أو أخيه أو صديقه فإن تأثير هذه الصدمة يكون واضحًا على الطفل، وهناك أطفال لديهم 

استعدادات لتقبل األمراض النفسية( )14(. 

مثلما هناك أطفال لديهم استعدادات سريعة ونشطة لتقبل العنف واالعتياد عليه وممارسته 

بشكل واضح، بعد تعرض هؤالء األطفال للعنف ومشاهده احلية في واقع احلياة، بشكل متواصل 

فتظهر لديهم نزعات عنيفة تعمق )ثقافة العنف( في نفوسهم، وهذا يدفعهم إلى السلوك العنيف، 

درس  وقد  ومضامينه..  العنف  أشكال  متثل  التي  األلعاب  ممارسة  وإلى  العنيف،  اللعب  وإلى 

العلماء هذه الظاهرة من كل اجتاهاتها وتوصلوا إلى التشخيص الدقيق. 

عند  العنف  وسلوك  العدوانية  تطور  في  تسهم  التي  العوامل  لتحديد  علمية  دراسة  ففي 

األطفال قام بها فريق من الباحثني في جامعة )كيس ويسترن( بالتعاون مع باحثني في جامعة 

)كنت( بوالية أوهايو األمريكية، تابعت الدراسة احلالة الصحية ألكثر من ألفني ومائتي طالب في 

أعوام وخمسة عشر عامًا(، من خالل مسحات  تراوحت أعمارهم )بني سبعة  العامة،  املدارس 

مجهولة لتشجيعهم على التحدث عن أنفسهم، وأوضاعهم في املنزل، ووجد الباحثون أن ثالثة 

عوامل رئيسة شائعة زادت من فرص تطور العنف بني املراهقني الذين أظهروا سلوكًا عدوانّيًا 

منها: تعرضهم للعنف سواء مبشاهدة أعمال عنيفة أو السماع عنها، ونقصان الرقابة األسرية، 

وعدم اهتمام اآلباء بأطفالهم، إلى جانب مشاهدة األفالم التلفازية والسينمائية العنيفة التي تزيد 

من انخراط األطفال في السلوك العدواني بنسبة أكبر، وشدد الباحثون على ضرورة مراقبة اآلباء 

ألطفالهم، وخاصة فيما يتعلق بتعرضهم للعنف مع تقدمي برامج وخدمات مناسبة للذين مييلون 

للعنف على أمل منع تطور السلوك العدواني لديهم في املستقبل، وإن القول بأنَّ الطفل يقضي 
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عدة ساعات جالسًا إلى احلاسوب أو في مشاهدة التلفاز، ال يعني أنه ينهل العلوم واملعارف، إن 

الطلب من األهل القيام بدور الرقابة على ما يطلع عليه األطفال عبر وسائل اإلعالم ينطوي على 

ظلم لبلدان العالم الثالث، فهناك أواًل مشكلة األمية، فكثير من اآلباء واألمهات أميون أو أنهم ال 

يجيدون اللغات األجنبية مما يجعل األطفال يحلقون في هذه الفضاءات املضطربة وحدهم دومنا 

هاٍد أو دليل، أما املشكلة األخرى التي ال متكن األهل في العالم الثالث من فرض مراقبة على 

مضامني الوسائل اإلعالمية التي يتلقاها األطفال فتكمن في األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

جتعل اآلباء يزاولون أكثر من مهنة تبعدهم عن بيوتهم معظم ساعات النهار والليل() 1٥ ( . 

إن ذلك كله وغيره من املشكالت التي تزيد من حجم املعاناة والتأثيرات السلبية التي تفرزها 

الوسائل اإلعالمية ومنها األلعاب اإللكترونية وألعاب اإلنترنت على الطفل، وفي السنوات األخيرة 

أخذ املجتمع الدولي يشعر بتفاقم مشاكل العنف التي تنتجها ألعاب  الكمبيوتر وألعاب اإلنترنت على 

الطفل، إلى جانب الواقع العنيف الذي يعيشه الطفل، ويلمس العنف الواقعي بكل أشكاله وأصنافه 

في اجتاهات احلياة، وهذا كله يعزز من ثقافة العنف في نفس الطفل، ويدفعه أكثر إلى ممارسة 

األلعاب العنيفة ألنها في تصوره انعكاس متثيلي للعنف الواقعي، يجعله أكثر اعتيادًا على العنف 

احلقيقي وآثاره، وال يعلم أن هذه املمارسة تدفعه أكثر إلى العنف وتبعده عن احلساسية جتاهه.

األلعاب اإللكرتونية ودور األسرة واملجتمع
في السنوات األخيرة، شعر املجتمع الدولي ومؤسساته بتفاقم مشاكل العنف التي تنتجها 

ألعاب  الكمبيوتر وألعاب اإلنترنت وغيرهما من األلعاب اإللكترونية األخرى والبالغة التأثير على 

األطفال، فأخذ يواجه ذلك بوضع بعض احللول املناسبة، واتخاذ بعض اإلجراءات لذلك؛ حيث 

بدأت مدينة )لوس أجنلوس( األميركية تطبيق قانون يحمي األطفال واملراهقني من عنف ألعاب  

الكمبيوتر واإلنترنت، وذلك بوضع هذه األلعاب حتت املراقبة الشديدة، إال أن آليات املراقبة التزال 

غير جاهزة بعد، وال متلك أجهزة الشرطة بعد جهازًا من املفتشني، إال أن القانون ينص على 

إنشاء )30( قاعة في املدينة يطبق فيها احلظر، وتثبت فيها كاميرات مراقبة على األحداث في 

السن، وستمنح املدينة تراخيص تتضمن شروط ألعاب اإلنترنت والكمبيوتر املسموح اعتمادها 

والفئات العمرية لكل منها، ولدى البدء بتطبيق القانون تكون مدينة لوس أجنلوس من أولى املدن 

التي تطبق حظر ألعاب  الكمبيوتر واإلنترنت العنيفة على املراهقني، بعد تصاعد أحداث العنف 

وإطالق النار قرب قاعات األلعاب عام )2002(.
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وبالرغم من كل ذلك فإن املشكلة مازالت تتفاعل، وتتسع أبعادها يومًا بعد يوم، دون أن 

تكون هناك حلول جذرية لها، وفي هذا االجتاه تقول الدكتورة عزة كرمي أستاذ علم االجتماع 

باملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية في القاهرة: )إننا نعاني في املجتمع بشكل واضح 

نعالج  أن  نحاول  ولم  نعيشها  التي  املجاالت  كل  في  وحتى  واملدرسة  الشارع  في  العنف  من 

األسباب التي أدت إلى العنف والقسوة في تناول أمور حياتنا، هذه األسباب مختلفة، أهمها ما 

يشاهدونه على شاشات التلفزيون والفضائيات من مشاهد عنيفة ومثيرة للغرائز العدوانية، ثم 

األلعاب اإللكترونية املمزوجة بالعنف والقوة، ولألسف أصبح األهالي يرحبون بهذه التسلية طاملا 

توجد في أماكن آمنة ومختلفة دون أن يلقوا لها بااًل، وما سيعود من سلوك عدواني في املستقبل 

القريب، وذات مرة دخلت ناديًا من نوادي اإلنترنت فوجدت ألعابًا مختلفة، فالحظت أن كل األلعاب 

التي يلعبها األطفال والشباب تدخل في إطار العنف أو استخدام األسلحة التقليدية واألسلحة 

ذات اخليال التي تبيد، أي )احملرمة دولّيًا( . من ينتصر يصبح هو القاتل الفائز فيتعلم الطفل 

أن يقاتل حتى يكون هو الفائز مما يعلمه العنف والقسوة، وهناك شكل آخر هو لعبة عبارة عن 

حيوانات شكلها مألوف وغير مألوف تشتبك وتقاتل كل منها األخرى، وتختلف األلعاب حسب 

املرحلة العمرية للالعب، وهناك شكل آخر لأللعاب وهو ما يغرس العنف بني الرجل واملرأة وهو 

العنف النوعي، والغريب في هذه اللعبة أن املرأة في النهاية هي التي تنتصر وهنا يحدث غرس 

في مخيلة الطفل أن هناك صراعًا بني الرجل واملرأة، وهذا الصراع أزلي البد حلدوثه في الواقع 

أو في الوهم كما يشجعها املجتمع، أي أن هناك صراع النوع، وكذلك هناك العنف في الرياضة، 

فإن ألعاب العنف في الرياضات املختلفة هي التي جتذب األطفال والشباب، وهي الشكل املميز 

واألمثل لأللعاب حتى الشباب واملراهقون يريدون الرياضة عنفًا فيقدمون على ألعاب الكاراتيه 

والتايكوندو واجلودو واملبارزة ..املشكلة لم تقتصر على إثارة العنف فقط بل العصبية الشديدة 

واملدرسة  البيت  في  وأصدقائه  إخوته  بني  الواقع  في  هذا  ميارس  أن  الطفل  فيحاول  والتوتر 

والنادي، ويدعم هذا الشعور بعض املشاحنات املنزلية التي ال تخلو منها بيوتنا وبيئتنا وطبيعتنا 

 .
فيدخل من عنف إلى عنف( )16(

من هنا يجب أن تكون األسرة بالدرجة األولى هي الرقيب على الطفل، وهي املوجه العام 

بالطفل صلة  تكون صلتها  وأن  خارجه،  أو  البيت  داخل  به  يقوم  ما  كل  في  ولنشاطه  لسلوكه 

مباشرة وعميقة ال تخلو من املساءلة والتدقيق والتنبيه والتوجيه؛ ملعرفة كل ما ينتاب الطفل من 

مشكالت وتوجهات وميول، والعمل على حل هذه املشكالت قبل تفاقمها ووصولها إلى احلالة التي 
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يصعب السيطرة عليها وحلها، كذلك يتطلب من األسرة توجيه الطفل توجيهًا صحيحًا والوقوف 

الوجهة  نحو  التوجهات  هذه  تعديل  بغية  السلوك  وفي  اللعب  في  وميوله  النفسية  توجهاته  على 

الصحيحة، وجعل ميوله إيجابية في اللعب وفي السلوك، أما أن يترك الطفل في شأنه دون رقيب 

أو هاٍد أو موجه فهذا هو الطريق املؤدي إلى االنحراف واخلطأ، خاصة في قضية اإلدمان على 

األلعاب العنيفة والتعلم منها قيم العنف وثقافته .. فاألسرة باعتقاد الدكتور أحمد املجذوب عالم 

االجتماع واخلبير االجتماعي واجلنائي تلعب دورًا واضحًا في توجيه اهتمامات الطفل وانصرافه 

إلى األلعاب اإللكترونية، ويتطلب من األسرة االنتباه ألبنائها وضرورة مناقشتهم في أمور األلعاب 

هذه وخطورة إدمانها .. واألسلوب األمثل للتعامل مع هذه املشكلة برأي املجذوب هو )احلوار 

املثيرة  للوقت وتوضيح مدى واقعية هذه األلعاب  واإلقناع وبيان ما فيها من أضرار ومضيعة 

البعيدة كل البعد عن الواقع واحلقيقة آخذين في االعتبار أن هناك حدودًا عند األطفال الحتمالية 

عدم تقبل النصيحة في البعد عن هذه األلعاب أو التقليل من ساعات التسلية بها. 

نحن لألسف بطبيعتنا ال نهتم بتربية األطفال وتوجيههم التوجيه األمثل فينشأ الطفل ال يدري 

ما يشغل وقته باللعب املفيد أو بقضاء يوم يتعلم فيه الكثير من املهارات والسلوك االجتماعي، أما 

بالنسبة إلى برامج األلعاب فمصمموها يزدادون ثراء كبيرًا بينما نحن نزداد عنفًا وقسوة وتضعف 

االشتباكات  وأحيانًا  واملشاحنات  اخلالفات  من  تشكو  األسرة  اآلن  وتتفكك.  األسرية  عالقاتنا 

فنحن أمام مشكلة خطيرة عندما مييل الطفل مياًل فطرّيًا نحو ألعاب العنف ألنه يجد نفسه يهزم 

ويقتل ويدمر ويلغم فيعتاد املشاهد التي جتعله ينتشي بعيدًا عن تكليفات األسرة واملدرسة( )17(.

لذا فإن األسرة مطالبة بتفعيل دورها وفرض سلطتها والقيام مبسئوليتها في جتنب الطفل 

مخاطر األلعاب اإللكترونية ومزالق االعتياد عليها وتلقي مضامينها التي ترسخ ثقافة العنف في 

سلوكه وجتعلها في مواجهة حقيقية مع ثقافته األصيلة، التي تنبع من براءته وطبيعته الطفلية 

الرافضة للعنف. 

واألمهات  اآلباء  أمام  املؤشرات  بكري بعض  فؤاد  أحمد  وأمام هذا احلال يضع األستاذ 

الكمبيوتر  ألعاب  إزاء  تواجههم  التي  املشكلة  من  للحد  منها  وينطلقوا  بها  ليهتموا  واملعنيني 

واإلنترنت، فيقول في ذلك: )جهاز الكمبيوتر جهاز متعدد االستخدامات، فالبد أال نترك األطفال 

أمام  األطفال  جلوس  عدم  وكذلك  مفيد..  شيء  إلى  توجيههم  دون  األلعاب  أمام  طويلة  فترات 

الكمبيوتر لفترات طويلة، وإذا كان من الضروري يجب أن تكون هناك استراحة من آن ألخر، 

وكذلك متابعة البرامج التي يستخدمها األطفال ويحاولون تشغيلها على جهاز الكمبيوتر دون أن 
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ُنْشِعر األطفال بأننا نراقبهم طول الوقت.. كل ذلك ال يغنى عن متابعة اآلباء ومحاولة تثقيفهم 

ألبنائهم الثقافة السليمة، التي حتمى األبناء من الوقوع في األخطاء؛ مما قد يكلفنا الكثير، وال 

ننسى أن كثيرًا من اآلباء ليس لديهم القدر الكافي من املعرفة التكنولوجية، وكيفية التعامل مع 

احلاسبات واإلنترنت.. ولكن ال يوجد سبيل للتقاعس، فالبد من أن يتعلم اآلباء بجد حتى يكتسبوا 

القدر الكافي الذي يسمح لهم مبتابعة أبنائهم، فال عيب أن يتعلم األب من ابنه أو ابنته، وال األم 

من ابنتها وابنها، ولكن العيب كل العيب أن يظل اآلباء بال وعى وال معرفة بكل جديد، وفى الوقت 

ذاته جند األبناء يتمرسون بتعلم أشياء جديدة كل يوم قد يكون منها ما هو سليم وما هو غير ذلك؛ 

لهذا البد أن يكون اآلباء على وعي كامل بكل جديد؛ حتى يوجهوا أوالدهم إلى الطريق السليم 

لالستفادة من هذا التطور، ومحاولة توجيههم لكي يحققوا لنا الرخاء والتنمية( )18(. 

وخالصة ملا ناقشناه وبحثناه هنا البد للمجتمع من أن يضطلع بدوره الفاعل في مجال احلد 

من العنف وتالطم ثقافته في األلعاب اإللكترونية، واخلطوة األهم في هذا االجتاه هو منع دخول 

ألعاب العنف إلى أطفالنا، وعدم السماح بتداولها في األسواق والترويج لها في مقاهي اإلنترنت 

أو الكمبيوتر، واالستعاضة عنها باأللعاب اإللكترونية التعليمية املسلية الهادفة واملفيدة، فالطفل 

بطبيعته مييل إلى ما هو موجود ومؤثر في واقعه من ألعاب، فإن كانت ألعابًا عنيفة فإنه يشاهدها 

أمامه، أو يسمع عنها من أقرانه فيسرع إلى ممارستها، وإن كانت ألعابًا تعليمية فالطفل هنا 

نحن  نكون  ال  ملاذا  إذًا  األلعاب،  هذه  إلى  الطفل  مييل  احلالتني  كل  وفي  إليها..  يسرع  أيضًا 

املوجهني له، ومن يختار له خير األلعاب التي تفيده وتنفعه أكثر من األلعاب التي تضره كاأللعاب 

العنيفة؟ هذا السؤال أمتنى أن يجيب عنه املسئولون عن قنوات اللعب واأللعاب اإللكترونية، ومن 

يقوم باستيرادها وترويجها إلى األطفال.. فإن كانت إجابتهم إجابة إيجابية ويسعون إلى تفعيل 

دورهم اإليجابي في جذب الطفل إلى األلعاب التعليمية املسلية الهادفة وإبعادهم عن أي شكل 

من أشكال ومضامني األلعاب العنيفة، فإن ذلك سيضمن لنا سالمة أطفالنا من ثقافة العنف، 

أما إذا كانت إجابتهم سلبية تعبر عن إصرارهم على تقدمي األلعاب العنيفة إلى األطفال بدافع 

الربح والتجارة، فإن احلال سيبقى هكذا على ما هو عليه مهما حاولت األسرة وسعت إلى تفادي 

إنتاج وتصميم  إنه سيتوسع، وسيزداد خطورة، خاصة أن شركات  تأثيراته على األطفال، بل 

األلعاب اإللكترونية في سباق متواصل كل يوم إلنتاج املزيد من األلعاب املثيرة والغريبة في عالم 

األلعاب العنيفة التي تزيد من ثقافة العنف وترسخها في وجدان الطفل. 
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أبعاد الشخصية القائمة على التعدد الثقايف

د. أحمد أوزي *

"إن احترام تنوع الثقافات، والتسامح، واحلوار، والتعاون، يف جو 
واألمن  السالم  لتحقيق  هو خير ضمان  والتفاهم،  الثقة  من 

الدوليني".
إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقافي

2001/11/2

تمهيد
لعل موضوع التربية على التنوع الثقافي يشكل أحد االهتمامات الرئيسة للمنظمات الدولية 

املهتمة بالتربية والثقافة والعلوم منذ نشأتها. فاليونسكو واألليكسو واإليسيسكو جعلت من التربية 

والثقافة عنوان رسالتها وعملها الدءوب. وهذا ما حدا باملنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم 

)اليونسكو( في 2 من نوفمبر سنة 2001 إلى تأكيد التزامها الدائم بنشر رسالة الدفاع عن أهمية 

التنوع الثقافي، ملا ميثله من غنى ومنو بالنسبة إلى البشرية كافة، إذا حظَي هذا التنوع مبناخ 

الناجتة  املجانسة  التي متثلها  إلى اخلطورة  بالنظر  وذلك  واالنفتاح،  بروح احلوار  يتسم  مالئم 

عن الرغبة في هيمنة ثقافة كونية واحدة، ثقافة العوملة، أو ثقافة القطب الواحد. وال يقل عن ذلك 

خطورة اللجوء إلى االبتعاد عن الثقافة الكونية واالنعطاف على الهوية الثقافية الذاتية.

اليونسكو دعت منظمات األمم  فإن  الثقافي،  التنوع  تعزيز  إلى  السياق، وسعيًا  وفي هذا 

املتحدة واحلكومات وجمعيات املجتمع املدني املهتمة بقضايا التنمية البشرية، إلى وضع برامج 

وإستراتيجيات تساعد على تعزيز مفهوم احلوار بني الشعوب واحلضارات واحلفاظ على الثقافات 

املختلفة وتشجيعها باعتبارها "تراثًا إنسانّيًا مشتركًا" مثلها مثل التراث املعماري والتراث الفكري 

والتراث الفني واللغوي، وغيرها من أشكال الثقافة احلية.

* أستاذ فخري في علم النفس والتربية - املغرب.
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نداءات  تفعيل  في  جهدًا  تدخر  لم  بدورها  اإليسيسكو  فإن  الرسالة،  هذه  مع  وانسجامًا 

وبيانات قمم املؤمترات اإلسالمية التي انعقدت سواء في داكار بالسنغال )سنة 1991(، أو في 

إيران )طهران، ديسمبر 1997( أو في قطر )الدوحة، سنة 2000(، أو في اجلزائر )اجلزائر في 

2004(، والتي كانت كلها تدعو إلى احترام التنوع الثقافي وتعزيز روح احلوار بني احلضارات 

في ظل التسامح والتعايش والعدل والسالم املتبادل بني كل األجناس واألعراق البشرية. 

منوها  وأبعاد  الشخصية  طبيعة  هو حتليل  املساهمة  هذه  من  نتوخاه  الذي  الهدف  ولعل 

وتطورها في محيط اجتماعي يتسم بالتنوع الثقافي؛ للوقوف على املقومات التي تنسجها عناصر 

الثقافة املتنوعة في كينونة الشخصية وتنشئتها، وما إذا كان التنوع الثقافي عامل تفتح وغنى، أم 

عاماًل من العوامل التي تهدد كيانها وقوتها والتحامها، وفقدانها النواة املركزية التي تنبني عليها، 

والتي ميكن أن متثلها وحدة الثقافة وجتانسها. 

ولتوضيح ذلك، نرى من الضروري البدء بتحليل املفاهيم املركزية في هذا املوضوع، والتي 

تشكل العناصر األساسية لهذه الورقة، وهي التالية:

أواًل: مفهوم الشخصية.

ثانيًا: تكوين الشخصية وأبعادها عبر سيرورة التنشئة االجتماعية.

ثالثًا: مفهوم الثقافة والتنوع الثقافي.

رابعًا: منو الشخصية في وسط متعدد الثقافات.

خامسًا: التربية اإلسالمية والتنوع الثقافي. 

سادسًا: التنوع الثقافي وتفاعل احلضارات.

سنحاول خالل معاجلة هذه العناصر التي نتطرق إليها أن نتجنب، قدر اإلمكان، العديد من 

النقاش املصبوغ بالذاتية في طابعها السياسي أو اإليديولوجي أو التاريخي أو القومي، والتي ال 

ميكن أن يفلت منها أي بحث، يتطرق إلى موضوع الثقافة، باعتبارها شيئًا ميتزج بنا ونعيش في 

خضمه ليس منذ الوالدة فحسب، وإمنا قبل ذلك، أي منذ التفكير أو عدم التفكير في اإلجناب. 

فالنقاش حول الثقافة ال يخلو من االرتباط باجتاهات ومواقف وأحكام من الصعب التخلص منها؛ 

مما يخلق في كثير من األحيان جّوًا من النقاش الساخن حولها، أو حول بعض موضوعاتها.

أواًل: مفهوم الشخصية 
مفهوم " الشخصية " من املفاهيم السيكولوجية الواسعة والغامضة في الوقت ذاته، فهو يدّل 

على العديد من املعاني بحسب سياقه، وبحسب التخصص العلمي الذي يتناوله. ومن دون الدخول 



111
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

في التفاصيل الكثيرة، فإنه ميكن حصر دالالته ومعانيه في خمسة مفاهيم تغطيها احلقول الفكرية 

واملعرفية التالية: الفلسفة، وعلم وظائف األعضاء، وعلم النفس ـ الفيزيولوجي، وعلم االجتماع، 

والطب النفسي.

الشخصية في احلقل الفلسفي هي الوعي الذاتي لألنا التي ال تختلط مع بقية املوضوعات 

القابلة للمالحظة. والشخصية في علم وظائف األعضاء هي عضوية الفرد عند النظر إليها من 

زاوية السلوك املتميز الذي يجعله يختلف عن بقية العضويات اإلنسانية األخرى. أما الشخصية 

من وجهة نظر علم النفس الفيزيولوجي، فهي الكائن اإلنساني باعتباره كينونة من استجابات 

الوظائف العضوية والنفسية السريعة في حلظات زمنية، يصعب الفصل فيها بني ما هو عضوي 

وبني ما هو نفسي. أما علم االجتماع فهو يقدم مفهومًا للشخصية ال يخلو من مضمون رمزي، 

فالشخصية هي مجمل السلوك الذي يعطي داللة مميزة للفرد في مجتمعه، ويجعله مختلفًا عن 

أفراد جماعة يجسدها كل واحد منهم بطريقة فريدة ومختلفة، عن طريق مختلف أشكال الثقافة 

التي ال حتصى. وبالنسبة إلى الطب النفسي، فإن الشخصية تطلق على الفرد املنعزل عن مجمل 

ال  التي  الساكنة  االستجابات  من  نظامًا  بوصفه  إليه  وينظر  والفيزيولوجية،  النفسية  اجلوانب 

تتفاعل مكوناتها فيما بينها بشكل إيجابي.

من خالل التعاريف السابقة للشخصية، يظهر االختالف الكبير في داللتها بحسب احلقول 

والسياقات العلمية التي تقاربها. وبعيدًا عن التحليل والتوسع في معاني هذه التعاريف وداللتها، 

النفسي  الطب  وتعريف  السوسيولوجي  التعريف  األول، هو  تعريفني أساسيني؛  نقف عند  فإننا 

وهما من التعاريف األشد صعوبة وتعقيدًا في الفهم، واألكثر أهمية في الوقت ذاته، باعتبار الطب 

النفسي َيُعّد الشخصية ساكنة ومحددة من الناحية الطوبولوجية، تارة لفترة زمنية، وتارة أخرى، 

بالنسبة إلى مدة حياة الشخص كلها، بحسب طبيعة مرضه النفسي.

إن مفهوم الشخصية كما يراه الطبيب النفسي يشمل نظام ردود الفعل اخلاص بالطفل، وهو 

مايزال على بعد عن الثقافة، أي ما يزال عبارة عن نزعات من ردود الفعل، كما حددتها الوراثة 

واملواقف التي خضع لها قبل الوالدة، إلى أن تشكل النماذج الثقافية سلوكه بكيفية مستمرة. 

فالشخصية عبارة عن نسق من مناذج ردود األفعال في شكلها األولي، ونظام من النزعات املتجهة 

نحو النماذج التي تتخذ شكاًل بعد الوالدة، أو خالل الطفولة املبكرة. ومن الصعب التكهن مبا إذا 

كانت هذه النماذج سوف تتغير أم ال خالل حياة الفرد، كما أنه من املجازفة أن نحدد اللحظة 

التي تستقر فيها الشخصية.



112
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

إن تكوين الشخصية يعتمد على البناء العضوي والفيسيولوجي للفرد، غير أن هذه املكونات 

ال تفسر كل شيء؛ إذ إن هناك عوامل أخرى ذات طبيعة نفسية واجتماعية لها تأثير كبير بدورها 

يبلوران  اللذين  العاملني  هذين  لتأثير  دقيق  بتقييم  القيام  مبكان  الصعوبة  ومن  الطفولة؛  منذ 

األقوى  التأثير  كان  إذا  وما  منها،  كل عنصر  وقيمة  مكانة  وكذا حتديد  ويكونانها،  الشخصية 

للعوامل العضوية أم للعوامل النفسية واالجتماعية. إننا ال نتوافر على أي وسيلة ميكن أن نعزل 

بها أحدهما عن اآلخر، ومن املعقول القول بأن الناحية اجلينية أقل مظهر من مظاهر الشخصية 

تنتج عن تفاعل طويل ودقيق بني العاملني معًا. فمن غير شك أن القامة ومظهر اجلسم والعضوية 

بشكل عام، تؤثر على الشخصية في مجملها. ومن املناسب مع ذلك أن نالحظ أن أهمية اجلانب 

سمات  أو  نزعات  العضوية  باجلوانب  ترتبط  فقد  مضاعفًا،  يكون  قد  الشخصية  في  اجلسمي 

نفسية؛ كما ترتبط بها بشكل شعوري أو ال شعوري العالقات التي يكونها الفرد مع غيره؛ مما 

يجعلها تنتمي إلى املجال االجتماعي. وقد قام العديد من علماء النفس بتحليل العالقة ما بني 

النفسي  بالطابع  املرتبطة  وتصرفاتهم  سلوكهم  نوعية  وبني  األشخاص  وعضوية  جسم  نوعية 

 Alfred أدلر  ألفريد  أو  املثال،  سبيل  على   Kretschmer "كريتشمر"  فعل  كما  واالجتماعي، 

Adler بخصوص الشعور بالنقص الذي يشعر به الشخص القصير القامة وكيف يغذي لديه هذا 

الشعور قوى ال تتوقف عن االجتاه نحو التغلب على هذا الشعور، باللجوء إلى تنمية ملكات أخرى 

تعويضية لديه، مثل ملكة الذكاء؛ مما يجعله قادرًا على حتقيق إشباع آخر للذات غير الشعور 

بالنقص اجلسماني الذي ينتابه.

إن أكثر الفرضيات انتشارًا حول تركيبة الشخصية وتكوينها عبر عملية التنشئة االجتماعية 

 S.( "هي تلك التي جندها لدى مدرسة التحليل النفسي وخاصة لدى مؤسسه "سيجموند فرويد

Freud(، فحسب فرويد، تتكون الشخصية من ثالث مناطق: الهو واألنا واألنا األعلى: فمنطقة 

الهو حتتوي على اإلرث األولي الذي نزود به، وهو عبارة عن الدوافع والرغبات، في حني جند أن 

األنا ينمو انطالقًا منه بانبثاق الشعور والوعي التدريجي بالواقع لدى الطفل، وينشأ اجلزء األخير 

وهو األنا األعلى من خالل مختلف القوى والضغوط االجتماعية التي جتسدها العناصر الثقافية 

في كل مجتمع، والتي متنع الفرد من اإلشباع املباشر لرغبات الهو. ويتحدد تفاعل هذه املناطق 

أو قوى الشخصية من خالل العالقات األسرية التي ينبغي للفرد أن يتكيف معها منذ سنواته 

املبكرة، وهذا ما يعطي مناذج متنوعة من الشخصيات، بحسب نوعية هذه العالقات وطبيعتها. 

لم يشغل التحليل النفسي نفسه بتقدمي أمناط الشخصية الناجتة عن أشكال التنشئة والتفاعل 
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االجتماعي بني الفرد في طفولته وبني تركيبة شخصيته. فقد اكتفى بتقدمي فروض خاصة مبنية 

على املالحظات اإلكلينيكية لشخصية املرضى؛ حيث قام فرويد بتقدمي العديد من العناصر املهمة 

التي تشكل آليات أساسية للشخصية. فمن غير املعقول أال تؤدي عاطفة األمومة املفرطة أو الغيرة 

الشديدة نحو األخ األكبر إلى عالمات خاصة مميزة لشخصية فرد ما طيلة حياته.

إن أوضح مثال على تأثير العوامل الثقافية على شخصية الفرد، تلك العوامل التي حتدث 

عنها كارل يوجن Jung. فهو الذي أقام تعارضًا بني منطني من الشخصية: األولى وهي الشخصية 

املنطوية )introverti(، والثانية، هي الشخصية املنفتحة )extroverti(، فنمط الشخصية األولى، 

وهي الشخصية املنطوية، هو االنقطاع عن الواقع. وتأكيد نفسها وقيمها في عاملها الداخلي. أما 

الشخصية املنفتحة، فهي تلك التي تقيس جتربتها مبقدار انفتاحها املباشر على الغير. كما قام 

" يوجن" بتقسيم الشخصية من حيث وظيفتها إلى أربعة أنواع: الشخصية العقلية، والشخصية 

أو  "عقالنيان"  منطان  األوالن  النمطان  احلسية.  والشخصية  احلدسية،  والشخصية  العاطفية، 

تنظيميان، واآلخران غير "تنظيميني".

إن هذه التصنيفات املختلفة للشخصية ينبغي حتليلها بالقدر الكافي؛ لكي نستخلص منها 

العوامل املختلفة التي تقود إلى نسج منوال معني من الشخصية يتميز بهذا السلوك أو ذاك، الذي 

يجعلها تقترب أو تبتعد عن غيرها في املجتمع. فإما شخصية متفاعلة ومستقبلة لآلخر وقابلة 

للتغيير، وإما شخصية قابعة في جحرها ال تغادره، ومواقف العداء والكره تطبع نظرتها إلى كل 

ما هو مختلف عنها ومنفصل؛ وبالتالي يصعب عليها التواصل مع اآلخرين وقبولهم والتحاور 

معهم.

"إن احلاجة إلى التقوقع في الذات والتمركز حولها والنزوع إلى اعتبار اآلخرين مصدرًا للشر 

كل ذلك يدفع املرء إلى الكذب على نفسه، دون اكتشاف خلفية هذا الكذب، باعتباره هو املسئول 

الذي يتجلى في أحكام مسبقة وتنميطات جاهزة عن اآلخرين،  الذات  الكذب على  عنها. وهذا 

تتحول إلى حقائق شبه مطلقة يشيدها الفكر ويسجن نفسه داخلها بشكل يجعلها تستلبه. غير 

أن العالم الذي نعيش فيه ليس عالم أفكار أو أشياء بل هو عالم بشر وأناس يتقاسمون الوعي 

بوجودهم ووجود اآلخرين، بحيث يصبح الوجود على حد تعبير "إدموند هوسرل" وجودًا متباداًل 

.Intersubjectivité بني الواحد واآلخر"، أي وجودًا مدركًا على نحو بني ـ ذاتي

هذا وإن احترام اآلخرين وتقديرهم ميران عبر تقدير الذات وكذا عبر فهم اآلخرين، بيد 

أن تكوين صورة إيجابية عن الذات واالنفتاح على اآلخرين يقتضيان العمل على تنمية سلوكات 
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التعاون والتضامن. ولعل أولى الثمرات التي ميكننا أن جننيها من استلهامنا لهذه املواقف، درس 

أساسي مفاده أن الفرد ال ميكنه أن يفكر في جتربته أو يتحكم في مصيره كفرد إال بالتموضع 

في سياقه املجتمعي والتاريخي واإلنساني؛ وبالتالي ال ميكنه التعبير عما يرجوه من احلياة إال إذا 

وضع في اعتباره رجاء اآلخرين وآمالهم، أي أولئك اآلخرين الذين يشبهونه في وضعه.

ثانيًا: تكوين الشخصية وأبعادها عرب سريورة التنشئة االجتماعية الثقافية
 Wole Soynk "يعتبر دور الثقافة جد أساسي في تنمية الشخصية، إذ يرى" وول سوينك

احلائز جائزة نوبل للسالم أن الثقافة ُتَعّد املنبع األول للمعرفة، وأن فهم الطبيعة يبدأ انطالقًا من 

التواصل مع الثقافة احمللية التي ينشأ عليها الفرد. وللمحيط األسري خالل تنشئة الطفل دور 

 Conception de( كبير في إكسابه صورة أو مفهومًا معينًا عن ذاته، هذا املفهوم أو الصورة

soi( التي تشكل النواة املركزية في بنينة )Structuré( شخصيته وهويته الذاتية. وتظهر هذه 

لذاته، هذا املستوى الذي يشكل مفهوم الفرد  الهوية في مستويات متعددة. منها إدراك الفرد 

عنها، ثم عاطفة الذات، التي تعتبر بعدًا وجدانّيًا في هذا املفهوم أو الصورة. وحتيل هوية الذات 

إلى الوظائف الفعالة للذهن، كما حتيل إلى تكيف الفرد مع الواقع. 

إذا كانت الهوية سيرورة ذهنية ووجدانية يتصور الفرد بواسطتها ويدرك، فهي كذلك بنية 

البنية الداخلية ال تساعد الفرد على ضبط شخصيته  نفسية تنتج عن هذه السيرورة. إن هذه 

وحتديدها بواسطتها فحسب، وإمنا تعمل كذلك على ضبط العالم الذي يحيط به. 

ومن هنا يتضح، أن النواة املركزية للشخصية، تكتسب عبر عملية التربية التي هي سيرورة 

ثقافية في األساس. لذلك، فإن مختلف أبعاد الشخصية تستمد من األسرة بدًءا من الهوية اجلينية 

)ابن أو بنت هذا األب وهذه األم(، كما تستمد الهوية االجتماعية )اسم أسرته ومكان سكناه، 

واملسئول الشرعي عنه، ومواطنته(، و من األسرة كذلك يستمد هويته الثقافية واألخالقية، أداته 

في ذلك اللغة األم، وما ينشأ عليه من أوامر ونواٍه يعوده عليها األبوان واألجداد، وما ينقالنه 

إليه من قيم وأمناط ثقافية مميزة، جتعله مختلفًا عن أقرانه في الفصل الدراسي، مع ما يرافق 

ذلك من تعليل ألسبابه منذ سنوات حياته املبكرة، الشيء الذي يتيح له القول بنوع من التمييز 

واالختالف: "نقوم في بيتنا بكذا أو نظن كذا أو نعتقد كذا، إلخ"؛ وهذا كذلك مما يجعل الطفل ال 

يتشكل بثقافة وسائل اإلعالم فحسب.

الفردية عن قرب. هناك عالقة جوهرية  علينا اآلن أن نحلل ونقارن بني أمناط الشخصية 
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بني الثقافة وبني الشخصية. فمن جهة ال ميكننا أن نشك في أن مختلف أنواع الشخصية تؤثر 

السلوك  تفكير وعمل املجتمع، وأن أشكال  تؤثر بشكل عميق على  على سلوك أصحابها مثلما 

االجتماعي، حتى ولو تكيف الفرد خاللها، تفضل االستقرار على بعض أمناط السلوك االجتماعي 

لنوع معني من الشخصية.

ما فتئ الوعي خالل هذه األيام يتقوى بأهمية دراسة الشخصية وتكوينها في ثقافة معينة؛ 

حيث يسود االعتقاد بأنها هي التي تكونها.

الشخصية  نوعية  على  وكاالتها  أو  مؤسساتها  مختلف  عبر  االجتماعية  التنشئة  تأثير  إن 

ينبغي أن يقودنا في النهاية إلى إبراز السمات السيكولوجية للثقافة؛ قصد التعرف على العالقة 

القائمة ما بني نوع التربية وتكوين أمناط معينة من الشخصية. وفي هذا السياق فإنه إذا نظرنا 

التحليل النفسي جند أن األنا الذي ميثل الشعور والوعي والذي  إلى بنيات الشخصية حسب 

يتكون لدى الطفل خالل تنشئته يستمد مبادئ سلوكه من بنية األنا األعلى للشخصية التي تتكون 

من خالل امتصاصه واستدخاله للمعايير واملبادئ اخللقية واالجتاهات والقيم التي ينشأ عليها. 

ومعنى ذلك أن الطفل الذي ينشأ في بيئة متعددة الثقافات يكون لدى شخصيته حظ أوفر للنمو 

الرؤى  بأشكال  وغنية،  متعددة  ذهنية  بنيات  من  يقابله  وما  واملعرفي،  العقلي  والتفتح  الذهني 

والصور والتمثالت التي تنقل إليه عبر لغة الثقافات املتعددة واملتنوعة التي يحتك بها في محيطه. 

متعددة،  بثقافات  احتكت  التي  الشخصية  عن منوذج  هنا  نسوقه  أن  مثال ميكن  أفضل  ولعل 

املفكرون والكتاب واألدباء املغاربة الذين أتيحت لهم الفرصة لالحتكاك بثقافات متنوعة، ثقافات 

مشرقية وغربية، فضال عن ثقافتهم األصلية؛ مما أكسبهم جتربة وغنى كبيرْين، عبروا عنهما في 

كتاباتهم وإبداعاتهم وإنتاجاتهم الثقافية املختلفة، فضاًل عما يتمتعون به من رحابة صدر وانفتاح 

على اآلخرين واعتبار التنوع واالختالف أمرًا طبيعّيًا في الكون وفي ثقافات الشعوب )عبد الله 

العروي ـ محمد عابد اجلابري ـ عبد الكرمي غالب ـ محمد برادة، إلخ(.

ولعل الطفل املغربي كسائر أطفال املجتمعات العربية واإلسالمية يسبح منذ والدته في وسط 

ثقافي متعدد ومتنوع؛ منه ما يشكل ثقافة قاعدية ترتبط مبوطن نشأته في ماضيه التاريخي، ومنه 

ما يشكل ثقافة وافدة عليه بفعل التثاقف، ينطبق ذلك على ماضي مجتمعه أو حاضره التاريخي.

وإذا كانت الثقافة تتكون من عدة عناصر ومعطيات اجتماعية، فإن اللغة أوضح هذه العناصر 

واملقومات وال بأس أن نوضح تأثيرها على األبعاد الفكرية واملعرفية للشخصية.

اللغة وثيقة  بياجه )Jean Piaget( أن  بينهم جان  النفس، ومن  العديد من علماء  إذ يرى 



116
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

الصلة بالفكر، فاللغة ليست تعبيرًا الحقًا للفكر ورداء له، وإمنا هي جسمه وكيانه، فالعاطل عن 

الفكر عاطل عن اللغة، إذ الفكر يتكون في نظر هؤالء السيكولوجيني من الكلمات والتعبير اللغوي. 

ولقد كان "واطسون" Watson رائد علم النفس السلوكي، يرى أن التفكير ليس سوى كالٍم ولغة 

صامتة. كما يرى كارل ماركس )K. Marx( أن "اللغة حصن للتفكير". فاللغة والفكر يدخالن 

إذن في عالقة جدلية، فإذا ضعف أحدهما انعكس على اآلخر. وتبعًا لذلك فإن اللغة ليست أداة 

تفاهم وتواصل ثقافي فحسب، وإمنا هي  أيضًا أداة تفكير وتأمل، فاإلنسان يفكر ليتكلم؛ لذا 

عليه أن يستوعب رموز اللغة ودالالتها اخلاصة حتى يستطيع االستجابة لكل الظواهر االجتماعية 

 Paul( والطبيعية التي حتيط به . ومن ثمة، فإن اللغة ذات وظيفة مزدوجة في نظر بول ريكور

Ricoeur(، فبواسطتها يفهم اإلنسان ذاته وعامله . إننا نستعمل اللغة في مناسبات وسياقات 

يومية عديدة، بحيث ال ميكننا االستغناء عنها سواء في التعبير عن آرائنا ومشاعرنا ومناجاة 

أو خالل  اآلخرين،  التواصل مع  في  أو  بنا  واألحداث احمليطة  األشياء  أو في وصف  أنفسنا، 

 Martin( القراءة والكتابة. إن الكائن البشري على حد تعبير الفيلسوف الوجودي مارتن هيدجر

Heidegger( يتكلم، فهو يتكلم في حالة اليقظة وفي احللم. إذن نحن نتكلم باستمرار حتى عندما 

ال نتفوه بأي كالم، وحني نكون منصرفني إلى االستماع أو القراءة . وإلى مثل هذا الرأي الذي 

يربط اللغة بالفكر تذهب أيضًا جوليا كريستيفا )Julia Kristeva( التي تقول بوحدة اللغة والفكر 

"فاللغة سلسلة من األصوات املتمفصلة، ولكنها أيضًا سلسلة من الدالئل املكتوبة أو نظام حركات. 

وهذه الصفة املادية للغة، املنطوقة واملكتوبة أو احلركية تنتج ما نسميه فكرًا، وتعبر عنه في آن 

واحد. مبعنى أن اللغة متثل حقيقة الفكر وحتققه، بل إنها الشكل الوحيد لوجوده... وعالوة على 

أن اخلطاب الصامت يستعير هو أيضًا، في متاهته، شبكة اللغة، وال يستطيع االستغناء عنها، 

فإنه يبدو اليوم أنه من املستحيل إثبات وجود فكر خارج اللغة ما دمنا في املجال املادي".

لديه  تستدعي  ألنها  ملستعملها؛  الذهنية  بالبنيات  معينة  لغة  كل  ارتباط  سبق،  عما  يترتب 

تصورات ومتثالت متميزة في هذه اللغة، وبقدر استيعاب الشخص لعدة لغات واستخدامها، بقدر 

ما تتعدد صوره ومتثالته الفكرية؛ مما يعطي لتفكيره عمقًا وبعدًا أوسع؛ ألنه يغني ثقافته القاعدية 

أو األساسية بثقافات أخرى عديدة ومتنوعة. لذلك كانت الشخصية التي تتقن عدة لغات وحتتك 

بعدة ثقافات شخصية تتسم بالغنى والنمو والتفتح، كما بينا ذلك سابقًا.

هذا وقد يكون للتنوع الثقافي في بعض احلاالت تأثير في خلخلة ثقافة الشخصية القاعدية 

للشخص وضرب أسسها املركزية، ومن ثمة فقدانه للثقة في قوتها وصمودها لألعاصير الثقافية 
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األخرى؛ بيد أن ذلك يصيب ثقافة الشخص التي تفتقد روابطها األساسية املركزية، وهو أمر ال 

ميكن أن ينطبق، في نظرنا، على ثقافة الفرد في املجتمع املغربي، على الرغم من تعدد استعماله 

عدة لغات؛ وذلك لعدة اعتبارات. منها أن الطفل في الوسط املغربي بحكم املوقع اجلغرافي لوطنه، 

وبحكم ماضيه التاريخي، يعتبر املغرب قطرًا منفتحًا منذ املاضي العريق على العديد من الثقافات 

واحلضارات اإلنسانية )الثقافة الرومانية، الثقافة اإلسبانية، الثقافة البرتغالية، الثقافة الفرنسية، 

الثقافة العربية اإلسالمية، إلخ(.

إن هذا التنوع الثقافي أكسب الشخص املغربي منذ املاضي العريق ذهنية خاصة منفتحة 

على اآلخر ومستقبلة له، وخير مثال على ذلك، ما يستقبلك به أي شخص في البوادي واحلواضر 

املغربية، وكرمه ومساعدته للشخص كلما شعر بأنه أجنبي عن بلده.

إن التنوع الثقافي الذي يسبح فيه الطفل املغربي منذ سن مبكرة جتعل مختلف الثقافات 

التي يحتك بها حتقق لشخصيته نوعًا من االمتالء والتشبع الثقافي، وهي ثقافات ال تهدد ثقافته 

القاعدية التي نشأ عليها، وهي الثقافة العربية واإلسالمية التي تدعوه باستمرار إلى االنفتاح على 

كل الثقافات واحلضارات اإلنسانية: "اطلبوا العلم ولو في الصني"، والتي ميكن أن تفهم مبعنيني: 

أي  العلم  اطلب  الثاني،  واملعنى  بعيدة.  كانت  ولو  العالم  من  منطقة  أي  في  العلم  اطلب  األول 

الثقافة حتى من الشعوب املختلفة عن الشعوب اإلسالمية. "َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا.."، 

إلخ، وإلى ذلك أيضًا يذهب املفكرون والفالسفة اإلسالميون، فابن رشد يدعو إلى التماس احلق 

واحلقيقة من أي شخص مهما كانت ملته أو دينه؛ ألن احلقيقة واحدة وال دين وال وطن لها.

كما أن اللغات والثقافات املتنوعة في املجتمع املغربي )األمازيغية ـ احلسانية ـ العربية، إلخ( 

التي جندها في مختلف املناطق اجلغرافية، شمااًل وجنوبًا، شرقًا وغربًا، ال تشكل نشازًا قد يعوق 

وحدة الرؤية السديدة للفرد وال يهدد نواة شخصيته املركزية، مادامت كل تلك الثقافات تنصهر 

في ثقافة قاعدية واحدة جتمعها هي الثقافة العربية اإلسالمية التي تنسجها وحدة اللغة والعقيدة 

واملاضي التاريخي املشترك. 

ومن هنا ميكن القول، بأن التنوع الثقافي في املجتمع املغربي عامل من عوامل غنى الشخصية 

ومنو ألبعادها الفكرية واملعرفية؛ لكون الشخص يتواجد منذ نشأته في وعاء ثقافي متعدد األلوان 

واألطياف؛ مما يغني شخصيته غنى اللوحة املزركشة بعدة ألوان.

وقواعد  على أسس  تنشئته  الطفل خالل  اكتسبه  إذا  واملتنوع  املتعدد  اللغوي  الرصيد  إن 

سليمة يساعده على التفتح الذهني ليس على إدراك ذاته وبيئته القريبة فحسب، وإمنا يساعده 
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كذلك على فهم ووعي القضايا الفكرية والعلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية العاملية في 

محيطه، رافده في ذلك مختلف الوسائل التكنولوجية التي أصبح يتعامل معها في الوسط األسري 

واملدرسي، تزوده مبعلومات ومعارف تثري مرجعياته الثقافية، وتغني مكتسباته املدرسية.

وإن من شأن انفتاح الطفل على الثقافات األخرى، أن يدمج في ثقافته قيمًا أخرى جديدة 

أنتجتها التغيرات العاملية في العصر اجلديد، عصر العوملة الذي أفرز قيم التربية على املواطنة 

احلدود؛  واخترقت  واملكان  الزمان  فتقلص  كبيرة"،  "بقرية  أشبه  العالم  أصبح  أن  بعد  العاملية، 

بسبب طفرة املعلومات، ووسائط االتصال التي عرفت تطورًا مذهاًل في عالم اليوم. 

إن دور التربية يقوم على تعزيز ودعم القيم اجلديدة، التي ينبغي أالَّ ننظر إليها باعتبارها 

قيمًا ميكن أن جتهز على أنساقنا القيمية وحتطم كياننا الوطني وتهدد هويتنا، وإمنا النظر إليها 

باعتبارها قيمًا جديدة تدعو إلى استتباب السالم العاملي، املبني على قيم العدل واإلنصاف، وهي 

بدون شك ما تدعو إليه ثقافتنا وأصالتنا العربية واإلسالمية على الدوام.

ثالثًا: مفهـوم الثقافـة والتنوع الثقايف
ننتقل إلى املفهوم املركزي الثاني يف هذه الورقة وهو مفهوم الثقافة.

وذلك  "ثقافة"،  كلمة  ملفهوم  واملعاني  الدالالت  مبختلف  حبلى  اللغوية  املعاجم  مختلف  إن 

بحسب السياق العلمي والفكري الذي تستخدم فيه. وال يسمح الظرف هنا بالدخول في متاهات 

هذه املعاني والدالالت التي قد تقودنا إلى تفاصيل البحث في تاريخ هذا املفهوم وتطوره، بقدر 

ما نسعى هنا إلى اختيار املعنى املرتبط بالتربية والتنشئة االجتماعية الذي يهمنا هنا، مادامت 

طيلة  ذلك  ليستغرق  ونشأتها  تكوينها  من  بدًءا  الثقافي  الوعاء  في  تسبح  اإلنسانية  الشخصية 

حياتها، أو كما يقول علماء االجتماع فإن الكائن اإلنساني ما إن ُيلقي به الرحم البيولوجي حتى 

يتلقفه الرحم االجتماعي بأريجه الثقافي الشديد التنوع، فالثقافة مبعناها العام نخضع جميعًا 

لتأثيرها، مثلما نساهم في إنتاجها ونشرها سواء كان ذلك بكيفية شعورية أو ال شعورية. على أنه 

من الالزم التمييز على األقل بني معنيني لكلمة ثقافة؛ املعنى العام واملعنى اخلاص.

أ. املعنى اخلاص للثقافة وهو املعنى الفكري: 
ويقصد بهذا املعنى اكتساب املعارف املختلفة التي تساعد اإلنسان على تنمية ملكات احلكم 

والتعليم  التربية  من  املكتسبة  الثقافة  عليه  يطلق  ما  وهذا  إلخ.  الفني،  والذوق  النقدي  واحلس 

املدرسي. وقد تظل هذه املعارف واملكتسبات لدى الشخص عامة دون التخصص في أحدها. أما 
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إذا عمد إلى التعمق في أحد مجاالتها أو فروعها، فإنه يصبح مختصًا في األدب أو الفلسفة أو 

في فن من الفنون العديدة. 

إن الثقافة بهذا املعنى إذن تطلق على العملية التي تعمل على ترقية اإلنسان وتهذيبه في 

مختلف جوانب شخصيته الروحية والفكرية، "فالتثقيف هو العمل الذي يبذله اإلنسان لغاية تطوير 

ذاته في فعل خالق يتضمن االقتدار على تخطي حتميات الطبيعة من خالل متثل أفضل األفكار 

التي عرفها العالم وتطوير اخلصائص اإلنسانية املميزة" .

ب. املعنى العام للثقافة وهو املعنى االجتماعي واألنثروبولوجي:
إن املعنى االجتماعي للثقافة هو معنى عام وواسع وهو غير منفصل في العديد من األحيان 

عن مفهوم احلضارة، إن لم يكن مرادفًا لها، وهو مفهوم انتشر منذ القرن التاسع عشر؛ حيث 

انتشرت األبحاث األنثروبولوجية التي متت على مختلف حياة الشعوب "البدائية"، ويقصد بالثقافة 

في هذا املعنى: "املجموع املركب الذي يتضمن املعارف واملعتقدات والفن واحلق واألخالق واألعراف 

وكل االستعدادات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوًا في املجتمع".

إذا كان املفهوم األول للثقافة يعتبرها وسيلة من وسائل ارتقاء اإلنسان وتقدمه، ويربطها 

باللغة وباملؤسسات االجتماعية كاألسرة واملدرسة على سبيل املثال، فإن التعريف الثاني يجعلها 

مرتبطة بأسلوب حياة املجتمع في وقائع حياته اليومية؛ الثقافية والدينية والسياسية واالقتصادية، 

أن  اعتبار  على  واحلضارة،  الثقافة  بني  التقليدي  التمييز  زوال  التعريف جند  هذا  وفي   . إلخ 

احلضارة مرتبطة باجلانب العقالني املالزم للتقدم التقني واإلنتاجي، في حني أن الثقافة مرتبطة 

باجلانب الفكري والروحي. 

إن الثقافة بهذا املعنى األخير عامة بالنسبة إلى كل املجتمعات البشرية مهما كانت درجة 

تطورها وتقدمها الفكري والعلمي؛ ألن معناها وثيق الصلة بالكيفية التي يعيش بها أي مجتمع 

من املجتمعات، فهي مبعنى آخر حالة انتقال اإلنسان من طابعه البيولوجي إلى طابعه اإلنساني 

واالجتماعي. وبذلك ميكن احلديث عن ثقافات مختلفة لدى مختلف الشعوب، بحسب طبيعة حياتها 

وأمناط عيشها، كما ميكن احلديث عن تنوع ثقافي داخل املجتمع الواحد؛ بحكم اتساع الرقعة 

اجلغرافية التي يعيش فيها، وتنوع تضاريسها التي تخلق أمناطًا من احلياة والعيش. فالثقافة إذن 

"هي مجمل ما يقدمه املجتمع ألبنائه من عادات وقيم وأساليب سلوك وتوجهات وعالقات وأدوار 

وتقنيات كي يتعلموها ويتكيفوا معها، فهي منط معيشة للجماعة ال أكثر وال أقل.

تقوم الثقافة بقولبة املنتمني إليها من خالل اكتسابهم أساليب متشابهة من التفكير والسلوك 
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والتفاعل، واشتراكهم في مظاهرها املوضوعية والرمزية في آن واحد. ومن هنا يسود االنسجام 

والتواصل بني األفراد والشعوب التي تنشأ وتعيش في ثقافة أو ثقافات متجانسة، كما هو احلال 

مثال بالنسبة إلى العالم اإلسالمي، الذي تتشابه عاداته وتقاليده وسلوكه، ومبادئه وقيمه، بسبب 

وحدة العقيدة التي توجه رؤاهم وتصرفاتهم بالنسبة حلياة الدنيا واآلخرة؛ هذه الرؤية والعقيدة 

هما اللتان توجهان عملية التنشئة للطفل في الثقافة اإلسالمية. ومن هنا ندرك العالقة العضوية 

للتربية، سواء كان  التربية والثقافة؛ وذلك، مهما كان املعنى الذي نعطيه  الوثيقة واحلميمة بني 

الذي  اخلاص  باملعنى  كانت  أو  للفرد،  اجتماعية  وتنشئة  تكوين  عملية  منها  يجعل  عاّمًا  معنى 

يعتبرها عملية تنصّب على متعلم يقوم معلم بتعليمه؛ مما يقتضي بالضرورة التواصل معه ونقل 

مكتسبات معرفية وسلوكية معينة إليه: مكتسبات قد تكون على هيئة معارف، كفايات، مهارات، 

اعتقادات، عادات، قيم، إلخ، وهي كلها ما يطلق عليه بالضبط املضمون التربوي والتعليمي.

ومن غير شك، أن إحدى املهام األساسية للتربية ولكل أدوات ووسائل التنشئة االجتماعية 

التي تبني عقول الناشئة وتشكل شخصيتهم وتوجه سلوكهم، هى العمل على تثمني التنوع الثقافي 

لديهم وتنمية رؤى جتعل من التنوع الثقافي أداة غنى ومنو وتفتح على آفاق واسعة، والعمل على 

إدماجهم في عالم أكثر اتساعًا في أبعاده التاريخية واالجتماعية واللغوية والفكرية والفنية، إلخ.

رابعًا: ضرورة التكامل ما بني وسائط الرتبية للسعي
نحو الرتبية على التنوع الثقايف

ينبغي التعاون والتكامل بني وسائط التربية؛ من أجل احلياة في التنوع الثقافي، فال يكفي أن 

نهتم بتنشئة الطفل على التنوع الثقافي في املدرسة أو األسرة ونهمل دور ومساهمة بقية الوسائط 

األخرى، وإمنا ال بد من تشجيع وتعزيز كل الوسائل املتدخلة في ثقافة الطفل، تنشئة وتكوينًا؛ 

مما يؤدي إلى التطوير املتكافئ ملختلف جوانب هذه املؤسسات التربوية.

إن البنيان الكلي يتأثر بدون شك باخللل والقصور الذي يقع في أحد اجلوانب، إذ كثيرًا ما 

يتسرب اخللل إلى هذا البنيان الكلي من هذا النقص أو الضعف الذي يضّر بوحدته وشموليته؛ 

مما قد يفقد اجلوانب األخرى الفاعلة ضياعها وفقدان دورها ومتاسكها، خاصة في عصر تعددت 

وسائطه الثقافية، فضاًل عن احتياج الشعوب إلى االنفتاح على بعضها.

خامسًا: الرتبية اإلسالمية والتنوع الثقايف والحضاري 
إذا كان التنوع الثقافي وتعدده قد يشكالن في نظر البعض عاملنْي يهددان بنية الشخصية 
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في وحدتها والتحامها، فإن التنوع الثقافي الذي ينشأ عليه الطفل املغربي يشكل عامل غنى ومنو 

لشخصيته، في أبعادها ومكوناتها املختلفة، وذلك بالنظر إلى التنشئة الروحية التي يشّب عليها 

في محيطه التربوي، وما يزخر به من قيم تدعوه إلى قبول التنوع واالختالف واعتباره شريعة 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف َألِْسَنِتُكْم َوَألَْواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك  احلياة وضرورتها: "َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السَّ

آَلَياٍت لِّلَْعامِلِنَي". 

اللَِّه  ِإلَى  ْيَراِت  اخْلَ َفاْسَتِبُقوا  آَتاُكْم  َما  ِفي  لَِّيْبُلَوُكْم  َولِكن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ َعلَُكْم  جَلَ اللَُّه  َشاَء  "َولَْو 

َتْخَتِلُفوَن".  ِفيِه  ُكنُتْم  ا  مِبَ َفُيَنبُِّئُكم  َجِميًعا  َمْرِجُعُكْم 

"َيا َأُيَّها الَنّاُس ِإَنّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

اللَِّه َأْتَقاُكْم...". 

إن القرآن الكرمي يخاطب البشر كافة؛ باعتبارها كائنات استخلفها الله على األرض. وبذلك 

املعاملة  قاعدة  والنقاش  احلوار  ويجعل  عاملية،  ومواطنة  كونية  إنسانية  أخالق  إلى  يدعو  فهو 

بالتي هي أحسن". املرغوبة: "وجادلهم 

تتميز طبيعة النسق الثقافي للفكر اإلسالمي، بأنها تتسم باملرونة؛ مما يتيح له االستجابة 

ملتطلبات احلاضر واملستقبل؛ فهو يتضمن نوعًا من الثنائية، تتجسد من جهة في ثقافة التراث 

اإلسالمي الذي جاء به اإلسالم، ومن جهة ثانية، اإلرث الفكري والثقافي الشعبي الذي كان سائدًا 

لدى الشعوب قبل مجيء اإلسالم ودخولها إليه. كما أنه ميكن فهم هذه الثنائية بالنظر إلى ثقافة 

الفكر اإلسالمي املنفتح من جهة، وثقافة العصر التي جاءت تنادي بالعديد من القيم التي سبق 

إليها اإلسالم، من مثل قيم األمانة والشورى والكرامة، إلخ؛ مما يجعل الثقافة اإلسالمية ثقافة 

اندماجية في طبيعتها. 

إن احلضارة اإلسالمية عرفت العديد من املبادئ التي حتاول احلداثة اليوم أن تكرسها، 

مثل املساواة في احلقوق املدنية: " متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؛ والتكافل، 

وحب العلم والعلماء، واإلصالح، والتوجيه في عصر الدولة األموية. كما سادت فيها روح العلم 

بني  املشتركة  القواسم  من  العديد  فهناك  األندلس.  بالد  وفي  العباسية  الدولة  والعقالنية خالل 

بينها وخلق  التفاعل  العربية اإلسالمية؛ مما ساعد على  الثقافة  املعاصرة وبني  الغربية  الثقافة 

والتجديد.  والتطور  الشراكة  فرص 

الثقافات  حتترم  وعمل،  علم  وثقافة  تقدم،  ثقافة  اإلسالمية  الثقافة  اعتبار  ميكن  وبهذا 

التي تتعايش معها، مهما كانت  واحلضارات السابقة عليها. كما حتترم احلضارات املعاصرة 
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لغتها وديانتها، فاإلسالم منذ وجد وهو يدعو إلى احلوار واجلدال بالتي هي أحسن؛ فهو دين 

العنف. ونبذ  االختالف  في  احلق  وشرعية  التسامح 

إن الفكر السوي واملتفتح ليس فكرًا يتحاور مع الذات في شبه انغالق، وإمنا هو فكر في 

حوار ووجود مع اآلخر. إن إجناز الذات وتكوينها على أسس متينة ال يتمان مبعزل عن اآلخر، 

فاآلخر هو الذي يعكس صورتي الذاتية، وهو الذي يعطي لذاتي داللتها ومعناها الوجودي. إن 

بواسطة  اخلالفات  تدبير  وإلى  التفاوض  وإلى  التفاعل  إلى  يحتاجان  واكتشافها  هويتي  صنع 

احلوار، فالهوية كينونة داخلية وخارجية معًا .  

إن كل ثقافة وطنية ال ميكنها البقاء حية ما لم تتكيف في الزمن مع حقيقة التغيير، ومع وقائع 

احلياة الداخلية، ووقائع احلياة اخلارجية املتجددة، الشيء الذي يحتم على كل ثقافة ترغب في 

االحتفاظ بحيويتها وبقائها، االنفتاح على غيرها من الثقافات.

سادسًا: التنوع الثقايف وتفاعل الحضارات
فاإلشكاالت  اإلنسانية،  بالعلوم  املهتمني  لدى  التساؤالت  من  العديد  وتثير  العوملة  أثارت 

فحسب،  واالستهالك  والتسويق  باإلنتاج  املرتبط  االقتصادي  باملجال  تتعلق  ال  تطرحها  التي 

وإمنا جتاوزت ذلك إلى التساؤل عن النسق األخالقي والقيمي لإلنسان، في ظل انفتاح الهويات 

الثقافية الوطنية على مصراعيها نحو هويات أخرى كونية، وما إذا كان هذا االنفتاح سيقود إلى 

ضعف وتالشي واندثار بعضها وبقاء أخرى مهيمنة، مع ما يصاحب ذلك من انكسار نفسي؛ 

بسبب فقدان الهوية الذي يعتبر أحد املقومات األساسية لكل كيان ووجود إنساني. كما طرحت 

احلوار  إلى  سيقود  بعضا  بعضه  على  الكوني  الثقافي  االنفتاح  هذا  كان  إذا  فيما  التساؤالت 

الثقافي الذي يؤدي إلى صهر ثقافة وقيم جديدة، عن طريق مساهمة مختلف الثقافات في بناء 

ثقافة عاملية جديدة مشتركة.

والواقع أن املتأمل اليوم في حياة اإلنسان على هذا الكوكب، يجعله يدرك أن التقدم العلمي 

والتطور احلضاري ما فتئا يجعالننا نقتنع يومًا بعد يوم بوحدة املصير اإلنساني على األرض، 

واحلكم على اجلميع مهما كان نوع ثقافته بالتعاون والتعايش والتآخي والتعاضد، بفعل قصر 

قرية  إلى  الكون  بتحول  االجتماع  علماء  ذلك  عبر عن  كما  أو  والقارات  الشعوب  بني  املسافات 

صغيرة، أو كبر اإلنسان بفضل تقدم العلم الذي جعل اإلنسان قادرًا على التنقل السريع من 

أقصى األرض إلى أقصاها في وقت جد وجيز، فأصبحت األرض أشبه ما تكون بقارة واحدة،  
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إلى درجة جتعل اإلنسان عندما يبتعد عنها ويتوغل في أعالي الفضاء، يشير بإصبعه وهو ملتفت 

نحو كوكب األرض، قائاًل: "هناك موطن اإلنسان"، وال يقول: هناك بلد أو ثقافة هذا الشعب أو 

ذاك.

إن هذا األمر هو ما يدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تعزيز ثقافة احلوار بني 

الشعوب نحو حتقيق األهداف اإلنسانية " فال ميكن تصور أي تعاون بناء أو أي حوار حقيقي بني 

احلضارات والثقافات في عالم يتغير باستمرار دون اإلقرار مببدأ التنوع الثقافي".

الثقافي  التنوع  واحترام  احلوار  على  أبنائنا  تنشئة  الضروري  من  يغدو  فإنه  ثمة،  ومن 

واعتباره سبياًل للتعايش بني البشر؛ لتأسيس مستقبل مشترك يتيح للجميع العيش في اطمئنان.

القيم  تلك  هي  النشء  لدى  ترسيخها  على  العمل  اليوم  التربية  على  ينبغي  التي  القيم  إن 

اإلنسانية النبيلة التي تشكل املرتكزات األساسية في احلضارات اإلنسانية الكبرى، مثل اإلخاء 

توطني  ينبغي  ومشتركة،  عامة  كونية  مبادئ  وهي  اآلخر،  وقبول  والتسامح  واملساواة  والعدل 

على  تساعدهم  لديهم  دائمة  قناعة  بالتالي  وتصبح  بينهم؛  شائعًا  سلوكًا  لتغدو  عليها  النفوس 

بناء حياة مشتركة تقوم على الفهم واحلوار املتبادل بني الثقافات، دون أن تعلو أي واحدة على 

األخرى، أو تهيمن عليها. ولعل الوسيلة املساعدة على حتقيق ذلك لهي ترسيخ الوعي لدى اجلميع 

بأهمية ذلك وإيجابيته، ومن ثمة وضع مبادئ وقوانني دولية تغدو قاعدة للسياسة الدولية لضمان 

العيش الكرمي للجميع، ونبذ العنف والصراع الذي يستنزف طاقة اإلنسان وجهده ويعوق تفرغه 

للعمل واإلنتاج البناء الذي يحقق النمو والتطور لإلنسانية جمعاء.

ومعنى ذلك، أنه ينبغي إضفاء طابع أخالق وقيم إنسان القرن احلادي والعشرين على القيم 

التربوي في كليته وشموله إلى ترسيخها لدى األطفال؛ قيم وأخالق تتسم  النظام  التي يسعى 

بطابع الشمولية الكونية على الرغم من تعدد الثقافات واملعتقدات؛ من أجل ترسيخ ثقافة السالم 

والتسامح والتعايش بني سكان املعمورة. إنها ثقافة قيم جديدة ينبغي في نظر "إدغار موران" 

Morin. E أن يحدوها أمل ترسيخ في وعي كل شخص؛ الوحدة في إطار التعددية، بكل أشكالها 

الثقافة  أو  األصيلة  الثقافة  ذوبان  أبدًا  يعنى  ال  هذا  أن  غير  إلخ.  واجلمالية،  والدينية  الثقافية 

الوطنية، بقدر ما يقصد به تعزيزها، وتعميمها واملشاركة في إنتاجها واستهالكها حتى تشكل 

قوة وغنى، يؤكدان مكانة وقيمة حضارة أصحابها. 

وفي هذا السياق، نذكر أن مهامتا غاندي كان يردد: "أملي أن تهب جميع الثقافات مبحاذاة 

منزلي وبأكبر قدر ممكن، لكنني أرفض أن تسلخني أي منها عن جذوري".  
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الصورة الذهنية لألطفال يف وضعية الشارع عن مجتمعاتهم

د. عبد اللطيف محمود محمد *

املجتمعات  مختلف  يف  تفاقمًا  الشارع  وضعية  األطفال  ظاهرة  ازدادت 
التي  العاملية  واالقتصادية  السياسية  املتغيرات  من  جملة  نتيجة  املعاصرة 
صاحبت متدد العوملة واقتصاديات السوق، والتي دعت لتقلص دور الدولة يف 
نظم احلماية والرعاية االجتماعية وتبنيها رؤية قاصرة حول مفاهيم تدخل 
الدولة يف النشاط االقتصادي؛ مما فتح الباب علي مصراعيه لتوحش التوجه  
الرأسمالي وغياب التخطيط املجتمعي للموارد وفق مفاهيم ومبادئ  حتقق 
قدرًا مناسبًا  من العدالة واإلنصاف للفئات األقل حظًا ، وأسهم ذلك يف زيادة 
حاالت االحتقان االجتماعي الناجت عن اتساع هوة  التفاوتات املعيشية بني 
االجتماعية  الفئات  من  لكثير  االقتصادي  املستوى  وتدهور  بسرعة  األفراد 
وقدرتها  احمللية  العملة  قيمة  النخفاض  وإما  وظائفها،  لفقد  نتيجة  إما 
الشرائية. كما ساعد ذلك على تدهور األوضاع يف كثير من الدول واملناطق 
بالعالم وتفجر الصراعات اإلثنية والطائفية والسياسية التي أرخت بظاللها 
األطفال  من  وخاصة  بها  وضعفًا  فقرًا  األشد  الفئات  أحوال  على  القامتة 

والنساء يف الطبقات االجتماعية املتوسطة وما دونها.

ويكفي في هذا الشأن أن نطالع بعض اإلحصاءات الصادمة التي تؤكد تفاقم ظاهرة األطفال 

وضعية الشارع، فنجد تقرير طفولة مسلوبة الصادر في عام 2017 م عن منظمة إنقاذ الطفولة 

يشير إلى وجود نحو 263 مليون طفل في العالم ال يتلقون التعليم، بينما يوجد 168 مليون طفل 

يعملون يوجد منهم 85 مليون طفل يؤدون أعمااًل خطرة، كما أن هناك نحو 28 مليون طفل نازح 

* أستاذ أصول التربية - جامعة حلوان.
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أو الجئ، وأن نحو 16 مليون طفل حتت سن 20 سنة قد قتلوا في عام 2015م.

ولألسف فإن منطقتنا العربية تشهد أشد وأقصى حاالت هذه الصور من االمتهان والهوان 

والظلم لألطفال العرب سواء في املجتمعات املستقرة أو التي هي محل نزاعات وصراعات طائفية 

وسياسية وحروب نتيجة تدخالت خارجية ، خلفت جميعها ماليني من األطفال املشردين واجلوعى 

تصفع  والذين  التغذية،  بسوء  واملصابني  املرضى  عن  فضاًل  واملهاجرين  والنازحني  واملصابني 

العاملية، والتي لم جتعلنا نسأل أنفسنا عن كيف  صورهم وجوهنا كل يوم في وسائل اإلعالم 

سيتعامل معنا من يبقي منهم علي قيد احلياة أو تكتب له السالمة مما يتعرض له بفعل غفلتنا 

وتنكرنا ألبسط حقوقه في احلياة.

احمللية  والندوات  املؤمترات  وعقد  واألبحاث  والدراسات  التقارير  من صدور  الرغم  وعلى 

والدولية التي حتذر من تفاقم اآلثار املدمرة لتفشي الظاهرة وخطورة أبعادها التربوية والنفسية 

واالجتماعية التي تصيب مستقبل معظم املجتمعات في مقتل ، فإن صور وحاالت االمتهان حلقوق 

اإلنسان والطفل كافة تصفع اليوم وجوه أعرق املجتمعات دميقراطية وأعتى املجتمعات دكتاتورية 

على السواء، كما جندها ماثلة ولو بنسب متفاوتة في املجتمعات الغنية والفقيرة ؛ مما يعني أن 

القضية ال تكمن في خلل البني أو السياسات االقتصادية أو االجتماعية في بعض الدول،  بل 

تتجاوزها إلى خلل في البني اإليديولوجية املهيمنة على الفكر السياسي العاملي ، والتي على الرغم 

والعدالة  واملساواة  والتمكني  اإلنسان  وحقوق  املستدامة  التنمية  حول  براقة  ملفاهيم  تبنيها  من 

وأهمية االستثمار في الثروة البشرية والفكرية واالجتماعية، وتقوم بتعزيزها بحزمة من املعايير 

النزاهة  حول  محاورها  تدور  ثقافة  نشر  على  وحرصها  سبق،  ما  كل  حول  الدولية  والتقارير 

والشفافية واحملاسبية ومحاربة صور الفساد، ومع كل التقدير للجهد املبذول في ذلك، لكن تأثيره 

على حجم وانتشار الظواهر التي تطاردها وتدعو ملقاومتها يكاد يكون معدومًا وهو ما يجعل هذا 

كله محل تساؤل وتعجب بل تشكك.

وفي عبارة صريحة وقصيرة نقول إنها إما سياسات قاصرة عن فهم الواقع الذي تسعى 

لتغييره لألفضل، وإما أنها سياسات تهدف فقط للتخفيف من حاالت االحتقان واأللم االجتماعي 

للفئات املتضررة من جملة التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي اعترت العالم منذ تربع الليبرالية 

اجلديدة وهيمنة ما عرف بآليات السوق على االقتصاد العاملي مع نهايات العقد الثامن من القرن 

الدول  دور  وإضعاف  العوملة  ركيزتي  على  اعتمد  الذي  العاملي اجلديد  النظام  وتدشني  املاضي 

الوطنية ومؤسساتها في دورة احلياة االقتصادية واالجتماعية داخل مجتمعاتها، وهو ما ميكن 
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أن نطلق عليه ووفق آثاره الدامية والكارثية على العالم  إيديولوجية التفاوت التي تنتهجها 

صراحة أو خفية معظم النظم السياسية يف عالم اليوم.
لقد خلفت سياسات تغول منطق السوق وتغلغل آلياته في مجاالت احلياة االجتماعية كافة 

حاالت من التفاوت الصارخ بني الدول الغنية والفقيرة، انتقلت عدواها بسرعة إلى داخل املجتمعات 

كافة فزادت حاالت البؤس البشري وأحزمة األحياء املهمشة للمدن، وزادت معها معدالت اجلرمية 

بأبشع صورها وخاصة تلك التي ترتكب بحق األطفال والنساء.

ولعل صور األطفال بال مأوي التي تضج بها املجتمعات كافة تعد جتسيدًا النكسار األمل 

الذي راود البشرية مالزمًا لصدور العهود واملواثيق الدولية بحقوق اإلنسان واألطفال وحمايتهم.

وما من دولة في عالم اليوم إال وبها عشرات من الهيئات واملنظمات الرسمية واألهلية التي 

تنشط في هذا املجال بإعالن البيانات وإصدار التشريعات وعقد املؤمترات والندوات التي لم تزد 

حال أطفال العالم إال مرارة وقسوة.

تلك املرارة والقسوة اللتان يتلقاهما الطفل في مجتمعه سواء من أسرته أو ممن يكلفون 

مبهمة حمايته ورعايته تتركان لديه صورة ذهنية عن اآلخر الكبير الذي لم يقم بواجبه اإلنساني 

جتاهه سواء واجب احلماية والرعاية أو صيانة حقه في احلياة، وهو ما سيظل في مخيلته طوال 

حياته راسمًا ومتحكمًا في أفعاله وسلوكه ومدركاته عن املجتمع واحلياة والقيم التي حتكمها، 

وعن معني وحدود احلقوق والعقوق، وعن معنى العدل والظلم، وعن القهر والكرامة واحلرية.

إذن.. ماذا تعني الصورة الذهنية؟
وما أهميتها الفكرية والعملية؟

وكيف تؤثر يف عالقات الطفل مع مجتمعه واحمليطني به؟ 
على الرغم من قدم االهتمام بدراسة تأثيرات الصورة الذهنية حيث يرجع الفضل يف 
ذلك إلى كتابات أرسطو التي لفتت االنتباه إليها بوصفها تعبر عن املاهية املجردة لألشياء 
فها املعجم  التي تسبق التفكير، ويقصد بها ما يقابل الشيء املادي يف العقل ، ولذلك يعرِّ
الفلسفي بأنها مرادفة ملفهوم الشكل. كما اهتم بتعريف الصورة الذهنية قاموس وبستر 
نحو  االجتاه  إلى  ويشير  واجلماعات  األفراد  بني  شائع  عقلي  مفهوم  بأنها  عرفها  الذي 
شخص أو نظام أو فلسفة سياسية أو أي شئ آخر، وقد زاد االهتمام بها يف مجاالت علم 
النفس وعلم االجتماع بفروعهما املختلفة ، كما اهتمت بها الدراسات اإلعالمية واإلدارية 
لدى  واملنتج  املؤسسات  وصورة  العامة  والعالقات  األسواق  بدراسات  يتعلق  فيما  وخاصة 
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املستهلكني ، واهتمت بها  كثير من الدراسات السياسية  من ناحية تركيزها علي الصورة 
الذهنية لسياسة ما أو لزعيم أو إليديولوجية ما لدى فئة أو شعب آخر.

ولألسف فإن الدراسات التربوية واالجتماعية املتصلة مبجاالت العمل مع الطفولة وخاصة 

أطفال الشوارع واألطفال العاملني لم تتطرق إلى هذا األمر، وركزت ُجلَّ همها علي االنتهاكات 

التي يتعرض لها األطفال كّمًا وكيفًا بشكل من التنديد والتجرمي ملا يحدث، لكنها لم تتناول بشكل 

ن الصورة الذهنية لدى األطفال وضعية تلك االنتهاكات عن  كاٍف األثر الذي يتركه ذلك علي ما يكوِّ

مجتمعاتهم سواء أفراًدًا كانوا أو مؤسسات، وهو أثر أعمق وأشد خطرًا من اآلثار النفسية التي 

تناولتها بعض الدراسات املتناثرة في أدبيات علم النفس بفروعه املختلفة.

وإن كان يحسب لعلم النفس االجتماعي الذي دشن "والتر ليبمان" وهو أحد أشهر باحثيه 

في العام 1922م، استخدامه مصطلح الصورة الذهنية في كتابه عن الرأي العام وبعدها توالت 

الدراسات املهتمة بها، والتي اتفقت - في مجملها - على أنها تتكون لدى الفرد، إما من خالل 

من  وغيرها  اإلعالم  وسائل  فيه  تؤثر  ما  خالل  من  مباشرة  غير  وإما  بغيره،  املباشرة  اخلبرة 

املؤثرات.

واملعتقدات  األفكار  وكونها  الذهنية  الصورة  مصطلح  عن   Image الالتيني  اللفظ  يعبر 

واملشاعر واألحاسيس التي تتكون في عقول ووجدان األفراد جتاه قضية أو مكان أو فكرة أو 

ذكرى أو شخص آخر، وهي تعطي فكرة أو مفهومًا لدى الفرد عنها سواء كان ذلك طيبًا أو سيئًا 

وتتكون مما يكتسب من معلومات أو خبرات.

يتّم  ملا  عقلي  إدراك  مجرد  ليست  للطفل  الذهنية  الصورة  أن  على  التأكيد  هنا  يهمنا  وما 

هنا  وهو  املتصور  املوضوع  حول  الطفل  يكونه  جديدًا  واقعًا  تصنع  كونها  بل  وفقط،  تصوره 

اخلبرات السيئة التي ميارسها جتاهه احمليطون به في املجتمع، ويعبر عنه من خالل نشاطاته 

وانطباعاته جتاه ما يتعرض له من خبرات يراها مسيئة وتترسخ في بنيته املعرفية واإلدراكية، 

وهو ما ميثل اجلانب األهم كونها تصبح معتقدًا فكرّيًآ وموجهًا سلوكّيًا يالزم منوه املعرفي ويؤثر 

البعيد. في وظائفه وعالقاته وأدواره االجتماعية على املدى 

يتضح أن األمر ينال وفق نظرية جان بياجيه في النمو املعرفي للطفل من األبنية املعرفية 

structures cognitives للطفل، وكذلك من الوظائف املعرفية functions cognitives املنتظر 

أن يقوم بها في مراحل منوه املختلفة، ومما ينعكس على األداء واألدوار االجتماعية املنتظرة منه 

والتي ال يجد اآلخرون في املجتمع مبررًا أو مفسرًا لسوء األداء أو رد الفعل السلبي الذي يقوم 

به الطفل أحيانًا جتاه اآلخرين.
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ويجدر بنا أن نذكر هنا خطورة جتاهل هذا األمر سواء من اجلهات أو املؤسسات واألفراد 

التي تتعامل مع هؤالء األطفال بالرعاية أو احلماية، وجتد فجأة الكثير من ردود األفعال السلبية 

من األطفال وتقوم بتفسيرها بشكل خاطئ مما يزيد من هوة التباعد بينهم وبني املجتمع، وميهد 

لظهور كثير من حاالت العنف واجلرمية والسلوكيات اخلاطئة التي تواجه عادة من قبل األجهزة 

بتطبيق حزمة من القوانني العقابية أو التعزيرية والتأديبية أو العالجية التي ال حتقق كثيرًا من 

النجاح الفتقادها لرؤية واضحة عن السبب الرئيس لهذه التحوالت االنفعالية أو السلوكية لألطفال. 

إذن.. التصورات الذهنية تتحول لدى الطفل املهان أو الذي يعيش ظروفًا صعبة إلى تصورات 

األقارب  من  اآلخرين  مع  خلبراته  االجتماعي  اإلرث  يشكله  تاريخي  منتج  عن  تعبر  اجتماعية 

واخلالن والغرباء، ويسكن ذلك كله حتت غطاء ثقافي يستظل بقيم ومؤثرات تعيد إنتاج ما تعرض 

له الطفل من مرارة وتهميش وإنقاص متعمد من حقوقه وهدر ملا كان بشاهده لدى اآلخرين من 

سعادة ورفاه حرم هو منها دون مبرر ودومنا ذنب اقترفه ضد أحد.

في  لإلساءة  املعرضني  األطفال  لدى  السلبية  الذهنية  التصورات  إنتاج  إعادة  يكمن خطر 

تصوراتهم االجتماعية، والتي تتحكم فيها عدة مقاربات، على اجلهات العاملة مع األطفال والوعي 

بها، والعمل على األخذ بها في خطط وبرامج التأهيل أو العالج أو التربية والتعليم املتبعة معهم.

خالل  للطفل  املعرفي  للنشاط  خاصة  قيمة  تعطي  أن  بضرورة  واخلاصة  األولى  املقاربة 
احمليط االجتماعي، وأن تعي أن الطفل هو - في النهاية - احلامل واملعبر عن القيم واألفكار كافة 

التي تكونها الثقافة املجتمعية التي حتيط به، بل إنه يعيد إنتاجها وفق رؤية خاصة به.

لها  يتعرض  التي  واخلبرات  للموضوعات  الداللية  باملظاهر  االهتمام  هي  الثانية  املقاربة 
الواقع  له في  لها معني بوصفها جتربة  الطفل يعطي  الكبار؛ كون  به من  الطفل من احمليطني 

املجهول الذي ال يعلم  شيئًا عن اجتاهات ومجريات سيره التي تكون لديه صورة املجتمع ومعناه 

احلقيقي دون زيف أو تزيد.

املقاربة الثالثة تعنى مبحتوى وشكل البيئة احمليطة بالطفل والتي نطلب منه االنتماء إليها 
ومدى ما تعبر عنه من تصورات تثبت في ذهنه وتنطلق مكونة تصوراته االجتماعية اآلنية واملستقبلية 

والتي قد تعبر عنها بعض ألفاظه أو نشاطاته العفوية، والتي يجب مالحظتها بدقة وأخذها في 

االعتبار إلعادة تشكيل البيئة احمليطة به كي ال تكون بيئة محبطة تدفعه للهروب منها بجسده أو 

بعقله، وإن لم يتمكن يصنع لذاته صورة لبيئة بديلة مغايرة يحقق فيها ذاته ولو باالنتقام.
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ينتجه من  البيئة واملجتمع، وأن ما  الطفل شريكًا اجتماعّيًا لصنع  اعتبار  املقاربة الرابعة 
تصورات خاصة به ليست خروجًا عما نعتقد أنه الصحيح، بل هي تصورات ناجتة عن وضعيات 

ومكانات وخبرات كانت مرتبطة باحليز املكاني والزماني ملا وضعناه فيها وفق رؤيتنا وقواعدنا 

االجتماعية التي حتكمها نظم وسياسات وتشريعات لم نشاوره فيها بل اعتبرنا أنفسنا املقرر واملنفذ.

املقاربة اخلامسة والتي تعتمد على اإلميان من اجلهات العاملة مع الطفل بضرورة التفاعل 
اجلماعي والدينامي لبناء التصورات االجتماعية والتخلي عن مفاهيم الغرس واالكتساب واإلمالء 

والتلقني الذي جتيده اللوائح والقرارات وتسلكه لسهولته في إجناز أهداف من وضعها، وال ترى 

في حتقيقها سوى مصاحلها املهنية أو اإلجرائية، وتنسى أن ال ضامن الستمرار ما تقوم به يومًا 

واحدًا بعد انتهائها من مهامها وبرامجها ولوائحها.

يقوم  ممن  تتكون  لألطفال  واالجتماعية  الذهنية  التصورات  أن  اعتبار  السادسة  املقاربة 
بالتصور سواء كان فردًا أو جماعة، وأن هناك موضوعًا يتم تصوره أو تصويره سواء كان فكرة 

أو رمزًا أو شكاًل أو حدثًا أو ظاهرة مبختلف أنواعها ومستوياتها، وأن ذلك يتحول إلى إدراك 

perception أي يحول لدى الفرد إلى فهم ووعي يتعامل معه العقل ثم يقوم من خالله بالفعل 

املناسب له وفق تأويله له وفهمه له ويعطي ذلك كله - في النهاية - شكاًل من الرمز أو اإلشارات 

التي تصوغ املعني املمكن اجتماعّيًا وتسهم مع غيرها في تشكيل الواقع االجتماعي وإعادة بنائه.

إذن تصنع التصورات االجتماعية لألفراد وخاصة األطفال في املجتمع القائم، ولكنها تصنع 

فيما بعد مستقبله القادم.

- معنى ذلك أننا سوف نعيش مستقبلنا في ضوء ما وضعنا أو صنعنا من تصورات ذهنية 

في بيئة أطفال عالم اليوم.

- ويبقى السؤال املهم هو: هل َمْن صنعنا ووضعنا لهم يضمن لنا قدرًا من التعامل منهم لنا 

في الغد يرضي ما نتمناه من لني وعطف ومحبة ووفاء ورفاه؟

- واإلجابة بالنفي.

- وعلة ذلك تكمن فيما صنعنا ووضعنا لهم، وضيعنا من رصيد مستقبلنا معهم.

هؤالء  لدى  تكونت  التي  الذهنية  الصورة  تلك  بدراسة  لالهتمام  هي  بل صرخة  دعوة  تلك 

األطفال املعرضني لالمتهان واإلساءة والظلم والقهر عن مجتمعاتهم؛ حتى ال جنني غدًا مرارة ما 

زرعناه فيهم اليوم.

فهل من مجيب؟
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مقدمة ملف العدد

د. محمود نسيم *

تشير التعريفات واملفاهيم املتعددة ملسرح الطفل إلى نقطتني؛ األولى هى االرتباط العضوى 

بينه وبني املسرح املدرسى، من حيث إنه فى واحدة من جتسداته يتّم فى إطار املدرسة، ويشكل 

جزًءا من العملية التربوية، وميكن وفق هذا أن يقتصرعلى تقدمي العروض املسرحية، كما ميكن أن 

يكون أكثر تكاماًل، فيشمل وضع تصور ملشروع ما وكتابة نص وحتضير عرض وتقدميه بإشراف 

متخصص أو مخرج مسرحى0

اخليال  وحرية  واللعب  الطفل  مسرح  بني  ومتصلة  متعددة  تداخالت  وجود  هى  الثانية، 

اللعب وحب  والدراسات حول مفهوم  امليدانية  والتعبير؛ فهناك مجموعة من األبحاث  واحملاكاة 

األطفال للتقليد والتمثيل ضمن إطار الدراما مبعناها العام، فتمت صياغة مفهوم متطور يجمع بني 

املضمون التعليمى واألشكال الفنية، وهو املفهوم الذى يركز على عمليات التخيل واإلبداع واحلرية 

فى التعبير لدى الطفل انطالقًا من أن خشبة املسرح مبا هى مجال خللق عوالم متخيلة سوف 

تتيح للطفل فرصة متجددة إلدراك الذات وتكوين عالقات متنامية مع العالم اخلارجى، فأصبحت 

فكرة التعليم الذاتى تدخل فى املناهج والدراما، فضاًل عن التعليم التفاعلى، وذلك عن طريق تعامل 

األطفال مع الواقع املتخيل وإدراكهم ملكوناته االجتماعية واملعرفية بهدف اكتساب اخلبرات األولية 

خاصة أن العرض املسرحى يعتمد على تقنيات وتصورات وإطار بصرى وحركى متعدد يشمل 

اإلضاءة والديكور واملوسيقى واملؤثرات البصرية والصوتية وغير ذلك من صور وعالمات0 

وهكذا، تالزمت نشأة مسرح الطفل واقترنت باملؤسسات التربوية، وتأثرت ببنائها الفكرى 

والتنظيمى، بحيث أصبح النوعان: الطفل واملدرسى، وكأنهما نوع واحد مندمج فى سياق كلى، 

ويرجع ذلك إلى عاملني: األول هو اعتبار املسرح وسيلة تعليمية وأداة دمج اجتماعى؛ والثانى 

* أستاذ بأكادميية الفنون - مصر.
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والتطورات  البدايات  ارتباط  تربوى وأخالقى، وبقدر ما كان  الطفل مبا هو  ارتباط مسرح  هو 

باملؤسسات التربوية دافعًا للوجود والفاعلية واالنتشار والتأسيس فى بنية منظمة، بقدر ما كان له 

كذلك بعض اآلثار السلبية؛ حيث انعكست على جتربة مسرح الطفل املنهجية السائدة فى التعليم 

القائمة على احلفظ والتلقني والذاكرة االستعادية، فصار املسرح هو أيضًا مبنّيًا على املنقوالت 

التراثية واحملفوظات املهيمنة، أى صار فى كثير من عروضه مسرحًا بنكّيًا وليس حوارّيًا على 

الرغم من أنه فن التعدد بامتياز، هذا إذا جاز لنا أن نستعير قلياًل لغة "باولو فريرى" وتصوراته 

عن التعليم البنكى واحلوارى0

الطفل  مسرح  واقع  حول  املجملة  النقاط  من  عددًا  نرصد  أن  لنا  ميكن  مجمل،  وبشكل 

التى تبدت  الكلية  دااّلً واختزاليًا لإلطارات  باعتبارها منوذجًا  التجربة املصرية  مقتصرين على 

العربى:  العالم  فى  حركته  عليها 

1- انعكست طبيعة البدايات على املسارات الالحقة واملتتابعة ملسرح الطفل وخاصة حلظته 

الراهنة،حيث نالحظ طغيان الوظيفة التربوية والقيم األخالقية العامة باملعنى النمطى والتقليدى 

إنتاج  يعيد  إنشائّيًا  خطابًا  العروض-  أى   - يجعلها  نحو  على  للعروض،  الكلية  الرؤى  على 

الشائعة ويصبها فى صيغ استهالكية0 املوروثات واحملفوظات 

2- ترسخ العروض فى معظمها ذاكرة استعادية وخطوط عقل محتجز وخيال أسير أكثر 

من اهتمامها بتكوين عقل نقدى وخيال ابتكارى، خاصة فيما يسمى باملسرحيات التاريخية؛ حيث 

جتتر وقائع ومشاهد وتواريخ وتضعها فى سياق مسرحى مبتسر وتصورات فكرية انتقائية0

3- شيوع اخلطابية الصارخة وتهميش جماليات العرض البصرية واحلركية، وكأنه - أى 

العرض- رسالة مجملة وختامية ُتلقى من فوق منبر أو ُتتلى فى جلسة وعظ دينى وإرشاد أخالقى؛ 

النفسى  االنصراف  إلى  وُيفضى  املسرحية،  الطفل وصور  املتلقى  إبعاد بني  يخلق مسافة  مما 

والعقلى؛ لتمر املسرحية بعد دقائق من انتهائها إلى النسيان0

4- غلبة الطابع اللغوى على العروض على نحو يجعلها مجرد منصة حلوارات متراسلة بني 

شخصيات مجردة، ويحولها إلى تكوينات سمعية وليس إلى بناء بصري متتابع، ويختزل املتفرج 

بالتالى فى السماع وليس املشاهدة، ومع طابعها اللغوى املهيمن، تشيع فى العروض الشخصيات 

النمطية، أحادية التكوين، الثابتة واملكررة؛ مما ُيفقد العرض حيويته وتدفقه احلى، ويحيل الفضاء 

املسرحى إلى إرسال لغوى، ويختزل املمثل فى حنجرته وقدراته الصوتية0 

5- معظم عروض مسرح الطفل اآلن هى عروض يصوغها الكبار سواء كانوا محترفني أو 



135
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

هواة، ويقتصر حضور األطفال فقط على املشاهدة والتلقى، دون مشاركة فعلية إال فى حدود 

ضيقة، وهذا ابتسار للطبيعة املركبة لهذا النوع املسرحى، واختزال له فى مجرد عرض قائم على 

رؤية الكبار لعالم الطفل وتصوراتهم املسبقة عن حكاياته وخياالته0

6- تتشكل معظم العروض اآلن عبر التصور التقليدى، الشائع واملكرس، لتكوين املسرحية: 

نص جاهز ومخرج وممثلني ومهندس ديكور وفنيني، وغير ذلك ،مع تهميش للصياغات األخرى 

لتكوين املسرح، وخاصة بناء العرض عبر ورشة تدريبية، مع أنها الصياغة األقرب لطبيعة الطفل 

ومسرحه املتخيل؛ وذلك ألن الورشة فى جوهرها قائمة على االستكشاف املتدرج مللكات الطفل، 

الرسوم  مثل  جزئّيًا  ذلك  فى  مثلها  املنظم،  اجلماعى  والعمل  االبتكارى،  واخليال  احلر،  واللعب 

عامله  واجلامعة جلزئيات  الطفل،  لدى  عنها  واملسكوت  املضمرة  املكونات  عن  الكاشفة  التلقائية 

املتناثرة فى شكل هو بياض الصفحة فى الرسوم وخشبة التمثيل فى املسرح 0 

تلك كانت نقاطًا مجملة نطرحها حلوار نقدى وفكرى عام، بادئني بهذا امللف 
وباحثون  ونقاد  أكادمييون  أساتذة  فيه  يشترك  الذى  واملتخصص،  النوعى 
ميتلكون اخلبرة العملية واالقتدار العلمى معًا، مما جعل امللف جتليًا للعقل 

النقدى فى تناوله لظواهر مسرح الطفل وإشكالياته وطبيعته النوعية0
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نحو مفاهيم جديدة ملسرح األطفال

د. محمد أبو الخير *

إن الرؤية إلى حتقيق مستقبل متطور وحضاري تعنى االهتمام باألطفال؛ 
ألن الطفل جوهر املجتمع اإلنساني املتنامي لصنع الغد، وإن بناء شخصية 
الطفل بصورة متكاملة يف جوانبها العقلية، والوجدانية، واجلسدية، يعنى 

بناء أمة حضارية، قادرة على السير مع عجلة التاريخ املتجه دومًا لألمام.
ومن هنا؛ فإن ثقافة األطفال أحد الروافد املهمة يف نسيج احلياة الثقافية 
إحدى  هي  األطفال  "ثقافة  ألن  عامة.  وللمجتمع  للطفل خاصة،  والفنية 
تشارك  وهي  املجتمع،  ثقافة  فهي جزء من  املجتمع؛  الفرعية يف  الثقافات 
بأى  منها  مكررة  نسخة  تشكل  ال  ولكنها  عدة،  صفات  يف  العامة  الثقافة 
حال من األحوال، كما أنها ال تشكل تصغيرًا وال تبسيطًا لها، بل هى كيان 
يف  األمة  بتراث  اهتمام  هو  األطفال  بثقافة  االهتمام  إن  حيث  متميز.")1( 

مستقبلها. إلى  مستنيرة  ونظرة  وحاضرها  ماضيها 
وانطالقًا من أن مسرح األطفال وما يتضمنه من فنون مختلفة يعتبر أحد الروافد األساسية 

التي تساهم في تشكيل الوعي الثقافي والفني للطفل؛ لذلك فإن هذه الدراسة حتاول أن تلقى 

مزيدًا من الضوء على مالمح الدور الذي يجب أن يلعبه مسرح األطفال مع عاملنا املعاصر، وما 

يفرضه من متغيرات يجب علينا أن نواكبها من أجل حتقيق شيء من االزدهار واالنتشار حلاضر 

مسرح األطفال ومستقبله.

يقول مارك توين عن مسرح األطفال إنه " أعظم االختراعات... إنه أقوى معلم لألخالق، وخير 

دافع إلى السلوك الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان؛ ألن دروسه ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقة أو 

في املنزل بطريقة مملة، بل باحلركة املنظورة التى تبعث احلماس...")2(؛ وذلك ألن للمسرح خاصية 

* أستاذ اإلخراج املسرحي - أكادميية الفنون - مصر.
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متفردة، أال وهي التحام اآلدمية باآلدمية، وجهًا لوجه، بال حواجز وال فواصل، وهذا ما مينحه 

التأثير املباشر على املشاهد. 

إن الوقت احلالي واملستقبل القريب منحنيان تاريخيان جديدان على خريطة التطور اإلنساني، 

يتضمن هذا املنحنى عديدًا من االكتشافات العلمية، وثورة تكنولوجية، وثورة في عالم االتصاالت. 

إن العالم يتغير، ولم تصبح احلدود املكانية والزمانية تتحكم فيه، بل ظهرت مجتمعات معرفية 

جديدة ال تعترف بهذه احلدود؛ نتيجة تطور وسائل االتصاالت اإللكترونية، يقول بيل جيتس": 

وثقافاته،  العالم  وتستكشف  وتدرس،  أعمالك،  تدير  أن  فيه  بإمكانك  يصبح  يوم  يأتي  سوف 

وتستدعى على شاشة جهازك أى حفل أو عرض مسرحي كبير، وتكسب أصدقاء جددًا،... دون 

أن تترك مكتبك أو كرسيك، ولن تخلِّف وراءك وصلتك مع الشبكة،...، لتصبح جواز مرورك إلى 

طريقة حياة جديدة قوامها الوسائط." )3(

ونتيجة لهذا التقدم التكنولوجي االتصالي الذي سيطر على الثقافة واحلضارة اإلنسانية، 

ظهر املجتمع الالمكاني Spaceless Society، وأصبحت تقنية املعلومات واملعرفة، مكونًا مهّمًا 

من مكونات الثقافة واحلضارة، حتى أضحى علينا أن نواكب هذا التطور لتحقيق التواجد العربى 

على الساحة العاملية؛ بحيث تكون لنا القدرة على املنافسة العاملية واستخدام لغة العصر. وبهذا 

العوملة  للتعرف على  العالم كأساس  الطفل في  ثقافات  العربى على  للطفل  االنفتاح  يتّم حتقيق 

وتكثيف  العالم،  "انضغاط  بأنها  تعريفه  إليها روبرت روبرتسون في  Globalization - يشير 

الوعى بالعالم ككل" )4( - كتعددية ثقافية يجب فهمها والتعامل معها دون أن يفقد هويته. وبالتالي 

تصبح هناك معيارية جديدة للمجتمع، وال بد لهذه املعيارية من تصور يتفاعل معها. 

إن املسرح عنصر مهم في املنظومة االجتماعية التي تعبر عنه وتعكس توجهاته ومشكالته 

ورؤاه وأحالمه؛ ومن ثم يبرز على العقل تساؤل: هل املتغيرات احلياتية حتتم تغير املعطيات الفنية 

في ظل املتغيرات اجلديدة؟ أو مبعنى أكثر وضوحًا: هل هناك غائية جديدة ملسرح األطفال في 

عصر العوملة؟ ومن هنا يبرز سؤال ضرورى وهو: ماذا عن دور مسرح األطفال في هذه املنظومة؟ 

هل سيظل كما هو، أم سيتطور إلى مواكبة هذا العصر املستقبلي مبفاهيم جديدة؟ ومن هنا، فإن 

هذه الدراسة تطرح مجموعة من التساؤالت:

- هل املوضوعات املطروحة لألطفال تتناسب مع املتغيرات الثقافية العاملية؟

- هل الطفل مشارك في العملية الفنية؟ وما القيم التي تطرحها العروض املسرحية؟

- هل نحتاج التكنولوجيا في عروض مسرح األطفال، أم هناك أساليب مختلفة؟
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- ما مواصفات املمثل في مسرح الطفل في ظل هذه املتغيرات؟

- كيف ميكن انتشار مسرح الطفل من أجل دور أكثر فاعلية؟

The MODERN SPIRIT الروح العصرية
اللذْين  احلضاري  والواقع  العصر  لروح  تتجه  أن  يجب  األطفال  مسرح  موضوعات  إن 

صنعا متغيرات كثيرة سواء على املستوى السلوكي أو املعرفي أو التقني، مثل التفكير العلمي، 

عالم الروبوتات، االستنساخ، املدن الفضائية، البحث عمن في الكواكب األخرى، احترام ثقافة 

اآلخر...ـ ومن أهم هذه املتغيرات التطور اإللكتروني الذي جعل العالم قرية صغيرة قائمة على 

الثقافي واملعرفي.  الواقع  شبكة اتصاالت من احلزم الضوئية، وهذا بالطبع فرض نفسه على 

إن ذلك يعنى "زيادة االنفتاح الثقافي واالجتماعي باملعنى الواسع للكلمة الذي يشمل السياسة 

واالقتصاد وأساليب الفكر بحيث تتصل كل مجتمعات العالم بعضها بعضا؛ مبا يحقق التبادل 

الثقافي على أوسع نطاق نتيجة وسائل اإلعالم واالتصال املتطورة، وسوف يساعد هذا االنفتاح 

رموزها  ومعرفة  كنهها  وإدراك  العالم،  في  واملتباينة  املختلفة  الثقافات  معرفة  على  واالتصال 

ومعانى هذه الرموز مما يؤدى إلى احترام ثقافة اآلخرين" )5(. ونتيجة هذا االتصال الثقافي؛ ميكن 

التعرف على األعمال الثقافية بشكل عام، وعلى فن املسرح بشكل خاص في البلدان املختلفة في 

عاملنا، وعلى التيارات والرؤى املختلفة، وعلى القيم في الثقافات األخرى؛ ومن ثم هذا يولد التالحم 

اليوم قائم على  إبداعات جديدة. إن مجتمع  يولد  ، كما  املغايرة  والتنوع والتالقح مع املعارف 

الالمركزية، وعلى اخلروج من قوقعة املكان إلى االتساع، ومن فلسفة اجلزر املنعزلة إلى التعاون 

اجلماعى من أجل التكامل، واستبدال " املعرفة القدمية مبعارف مستجدة، توضح الفرص املتاحة 

انفتاحًا غير مشروط  أولية، ويتطلب ذلك  الفكر واملعرفة كمصادر  يتأسس على  الذي  للتجديد، 

ومراجعة مستمرة، وإبداعا دائمًا وتقييمًا متواصاًل ومعاينة دءوبة، وانتباهًا مشدودًا باعتبار أن 

غدًا يحمل مظاهر ذات جدة غير مسبوقة." )6( إنها التعددية الثقافية التى يجب أن يحياها مسرح 

الطفل دون التخلي عن قيمه ومعاييره املستمدة من بيئته العربية؛ لكي يحافظ على هويته وأصالته 

برغم هذه املتغيرات.

وانطالقًا من هذه الرؤية التى حتاول أن حتيا بفكر جديد، ومنطق جديد، وأن تساير هذا 

الزمان بشجاعة وإدراك ووعى نحو التطور مع هذا العصر، من الضرورى للنصوص املسرحية 

 DOROTHY املوجهة إلى األطفال أن تكون نابعة من طبيعة هذه املتغيرات. إن دورثي هسكت
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منهم  جتعل  موضوعية  برؤية  األطفال  على  القضايا  عرض  أن  تؤكد   )7(  HEATHCOTE

شخصيات قادرة على الرؤية الصحيحة، وأيضًا على فهم األمور على حقيقتها دون مبالغة وال 

تزييف في احلقائق؛ مما يساعدهم على منو النواحي اإلدراكية في شخصياتهم، وأيضًا على تطور 

اجلوانب الوجدانية التي تعني على منو شخصياتهم بأسلوب متكامل يعمق من تفاعلهم مع الواقع 

وفي استبصاره نحو حتقيق ما هو أفضل.

لهذا يجب أال تقتصر املوضوعات على اجلانب العلمى فقط، وإمنا على منظومة قيم حضارية 

أخرى تكون "ذائعة وشائعة في املجتمع من قاعدته إلى قمتهـ  ومن أهم هذه القيم: تقديس الوقت.. 

واإلميان بفاعليات العمل اجلماعي.. واالهتمام البالغ بالبشر )املوارد البشرية(.. والتعليم القائم 

على اإلبداع )وليس التلقني( ... وإشاعة روح توخى الكمال والتميز والسعي الدءوب لإلتقان.. 

ورسوخ فكرة عاملية املعرفة والعلم في العقول..". )8(

منه  نستخلص  الذي  وتاريخها  األمة  روح  ألنه  بالتراث؛  االهتمام  الضرورى  من  أنه  كما 

القيم اإلنسانية واملعرفة، كما ينبغي أال يقدم التراث املصري والعربي في عالم مسرح األطفال 

البعيد. إن محاكاة املاضي، تضع املسرح في صورة جامدة غير متحركة  من منظور املاضى 

وغير متفاعلة مع احلاضر، وإمنا يقدم التراث برؤية جديدة جتمع بني القدمي واجلديد، املوروث 

أو  لتراث املسرح املصري  برؤية متطورة، سواء كان ذلك  للمستقبل  امتدادًا  ليكون  واملعاصر، 

العربي أو العاملي. ومن ثم؛ تتطلب هذه املرحلة ملسرح األطفال أن يتفاعل مع القضايا احلياتية 

املعاصرة واملستقبلية سواء كانت محلية أو عاملية؛ ألن املسرح املصري والعربي في ظل العوملة 

والقنوات الفضائية البد أن يجد له طريقًا مستنيرًا داخل منظومة املجتمع.

ARTISTIC AND EDUCATIONAL VALUES قيم فنية وتربوية
هناك رأي ينظر إلى مسرح األطفال باعتباره وسيلة فنية ترفيهية، كما أن هناك رأيًا آخر يقّر 

بأن مسرح األطفال وسيلة تربوية تعليمية، ولكل رأى مبرراته املوضوعية، ولكن يوجد طريق ثالث 

يدعو إلى كال اجلانبني الفني والتربوي معًا في آن واحد؛ وذلك ألن فن املسرح يتفاعل ويتجمع في 

بوتقة عديد من الفنون املكانية والزمانية والزمكانية معًا )الكلمة، التمثيل، املوسيقى، الغناء، الديكور، 

املالبس، اإلكسسوار، النحت، الرسم، الرقص….(؛ كل ذلك في شكل مركب على خشبة املسرح، 

املتلقى )جمهور  لدى  الفنية  الوسائط  لتنوع  والثقافية  الفنية  ثرّيًا في رؤيته  وهذا يجعل املسرح 

األطفال(، أو مجموع األطفال املشاركني مع املؤدين احملترفني في صنع هذه العملية الفنية.
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اخلبرات  بني  يجمع  ألنه  والتطبيق؛  النظرية  بني  التكامل  على  يساعد  املسرحى  "فالعرض 

النفسية/ العضلية واخلبرات الوجدانية واملعرفية، ويوحد الفن والتكنولوجيا ويوثق الروابط بني 

املؤدى واجلمهور. وألن العرض املسرحي يتميز بتنوع معارفه وفنونه وبقدرته على التآلف والتكامل 

واالندماج بينها" )9(. وانطالقًا من ذلك؛ جند "أن العملية املسرحية تتحقق على مستويني متزامنني: 

مستوى مادي ملموس يسعى إلى جتسيد العرض عن طريق اختيار العمل املسرحي وإعداده 

والتنمية  التطوير  بعملية  يتعلق  جتريدي  ومستوى  معني،  وقت  في  معني  جمهور  أمام  للعرض 

املستمرة للوظيفة الثقافية الشاملة للعرض املسرحي.")10( إن التلقي للفنون من قبل املشاهد يطور 

من إدراكاته وتذوقه ومعرفته بالفنون املختلفة، ومن جهة أخرى؛ إذا كانت هذه الفنون متارس 

في ُاثناء اإلعداد العملي لعرض املسرحي، فهذا يعمل على إذكاء قدرات ومواهب املمارسني لهذه 

الفنون. مؤكدين في ذلك العمل مبدأ "التعلم عن طريق العمل LEARNING BY DOING الذي 

نادى به املربى األمريكي جون ديوي". )11( 

INTERACTIVE التفاعلية
بطبيعته؛ حيث  مقرونتنْي  أساسيتنْي  املسرح سمتنْي  عالم  في  واملشاركة  التفاعل  كان  إذا 

جندهما متمثلنْي أواًل: في مشاركة املمثلني بعضهم البعض بروح جماعية في التجربة املعروضة، 

وبالعكس. أي مبعنى  املتفرجني،  إلى  العرض  الذى يسرى في  ذلك احلوار اخلفي  وثانيًا: في 
آخر تكون املشاركة هنا بني املمثل واملتفرج، وثالثًا: في مشاركة كل متفرج واملتفرجني اآلخرين 

الذين يحضرون معه العرض. "إن العرض املسرحي باعتباره مشاركة، وليس مظهرًا براقًا، من 

الضروري لألطفال أن يتعلموا مسئولياتهم كمرسلني ومستقبلني، ويجب أن يتفهموا أن العرض 

ما هو إال سعى متعاون من خاللهم وليس إعانة من اآلخرين". )12( هذه املشاركة تتدرج ويتفاوت 

بعضها من حلظة إلى أخرى في شد قوى وجذب خفيف ، تبعًا لطبيعة العرض املسرحي. فهناك 

حلظات تنادى االندماج واملشاركة الوجدانية، وحلظات أخرى تنادى يقظة العقل - وتكسر اإليهام 

- لتصنع مشاركة عقلية، وحلظات تفرضها املشاركة احلركية أو كلها معًا. 

العناصر  أحد  واجلمهور  تفاعلية،  تكون  املسرح  واملتلقي في ضوء  املؤدى  بني  العالقة  إن 

التوحد  للعرض املسرحي تعطى مزيدًا من  األساسية في العرض املسرحي، والرؤية اجلماعية 

الفنى. "ومتثل عملية دخول املتفرج إلى عالم العرض عملية عبور على  العمل  واحلميمية داخل 

مستوى اإلدراك من منطقة الوعي التي تتصل بالعالم خارج املسرح إلى منطقة الوعي التي تتصل 
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بالعرض املسرحي". )13( املسرح فن حي تفاعلي، واجلمهور عنصر أساسي في إمتام العرض 

املسرحي، وهناك تفاعل مباشر وخط اتصال بني مفردات العرض واجلمهور املتلقي وخاصة في 

مسرح األطفال. إن هذه املشاركة تساهم في منو وتطور النواحي املعرفية لدى املشاركني، محققة 

 )14( THE ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT مبدأ العالم التربوي فيجتسكي

بني  وأيضًا  النمو،  مرحلة  في  األطفال  وبني  ناضجني  كأشخاص  املمثلني  بني  التفاعلية  أن  من 

اآلراء،  وتبادل  االحتكاك،  نتيجة  واملعارف  اخلبرات  من  مزيدًا  يعطى  البعض  بعضهم  األطفال 

وجتسيد ما هو متخيل ليصير واقعًا عملّيًا حّيًا على خشبة املسرح أو في إطار العرض املسرحي، 

هذا يساعد على تنمية القدرات اإلبداعية للمشاركني نحو التطور.

إلى  التلقيني  التقليدي  األسلوب  األطفال من  تعليم  في  التربوي  األسلوب  اليوم  لقد حتول 

أسلوب املشاركة والتفاعلية، وإني أرى أن املسرح التقليدي الذي يفصل بني العرض املسرحي 

واملتفرجني لهو معادل لألسلوب السلبي؛ ومن ثم فإننا في حاجة إلى أسلوب جديد يكون معاداًل 

موضوعّيًا، بل محققًا روح املشاركة والتفاعلية في كل عناصر العرض املسرحي.

 إن املخرج في مسرح الطفل عليه أن يضع في اعتباره مسألة جوهرية أال وهي املشاركة بني 

األطفال املتفرجني وعناصر العرض املسرحي؛ حتى يخلق حوارًا متباداًل بينهم؛ مما يثرى العملية 

الفنية. لذلك مبفهوم مسرح املشاركة PARTICIPATION THEATRE، )15( يتّم دفع عناصر 

املشاركة في العرض املسرحي بني األطفال، وعناصر العرض املسرحي، بصورة حيوية ومرسومة 

مسبقًا )املناقشة، التمثيل، الغناء، تغيير الديكورات....، ولكن تبدو تلقائية في أثناء العرض من 

أجل أن يتحقق التفاعل بني املؤدى واملتلقي. وعلى الشاطئ اآلخر في العملية الفنية، هناك تفاعلية 

بني ألوان الفنون املختلفة مثل العرائس وخيال الظل وفن التمثيل الصامت والسينما وغيرها في 

بوتقة مسرح األطفال مما يثرى العملية الفنية.

TECHNOLOGY التكنولوجيا
إن استخدام التكنولوجيا في فن املسرح خلق جداًل كبيرًا بني املبدعني في مجال املسرح 

العام ومسرح األطفال، وميكن تلخيص هذا اجلدل في تيارين؛ التيار األول يرى املسرح ظاهرة 

إنسانية يجب أن تخلو من هذه املظاهر التكنولوجية التي تعكر صفو التواصل والوجود اإلنساني 

في  التكنولوجيا  استخدام  ويؤيد  العصر  بتطور  يؤمن  اآلخر  والتيار  املسرحية،  الظاهرة  في 

املسرحي. العرض  مفردات 
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تعتبر التقنيات التكنولوجية الرقمية وسيلة خللق مجال جديد للتفاعل بني عناصر العرض 

املسرحي من ديكور وملحقات وموسيقى وغيرها من العناصر الفنية وبني املتلقي من اجلمهور، 

الطفل أن يجد  التكنولوجيا في مسرح األطفال يستطيع  املثال، من خالل توظيف  فعلى سبيل 

قدرة  جانب  إلى  هذا  املسرح،  خشبة  على  املرئية  والصورة  والصوت  الشخصية  بني  عالقات 

عن  وتعبر  توضح  توظيف شاشات سينمائية  من خالل  للواقع،  على صنع منوذج  التكنولوجيا 

مشاهد مبهرة، ألحداث خيالية أو واقعية في العرض املسرحي مثل الطيران فوق السحاب أو 

فوق األمواج، مشاهد ملدن خيالية مستقبلية، مشاهد عل كوكب املريخ. إن التكنولوجيا جتعل هذه 

املشاهد حية وملموسة على خشبة املسرح.

إن التقدم التكنولوجي فرض بعدًا جديدًا في مكونات العرض املسرحي ملا له من قدرة كبيرة 

على خلق املناخ العام للعرض وعلى عنصر اإلبهار في تقدمي املشاهد واألحداث؛ لذلك أصبح هناك 

"TECHNOLOGICAL PLAY"؛ أو  تعبير معروف في الغرب وفي أمريكا بالذات يسمونه 

 HIGH املسرحية التكنولوجية التي تعتمد في تقدمي نفسها للمتفرج على التقنية العالية أو ما يسمى

TECH )16(. إن آلية التكنولوجيا )أجهزة إضاءة الليزر LASER LIGHTING، تغيير ديكور، 

أجهزة صوت، مؤثرات موسيقية.....( تساهم في مفردات العرض املسرحي لتجعل منه عرضًا 

مشوقًا جلمهور األطفال أو الكبار، مثل استخدام ألوان وأطياف وشخصيات تتحرك بألوان مبهرة 

على خلفيات وعلى شاشات في املسرح، وتأثيرات األمطار والسحب والبرق، وأصوات الزالزل 

واألمواج وسفن الفضاء، واستخدام جهاز الهولوجرام HOLOGRAMS وظهور شخصيات 

في الفراغ املسرحي تتحرك وتتحدث باألبعاد الثالثة.. كل هذه األشياء جعلت التطور التكنولوجي 

يطور من سبل اإلخراج في املسرح العام ومسرح األطفال على وجه اخلصوص. 

في  واألطفال  للكبار  الغنائية  املسرحيات  في  بقوة  احلديثة  التقنية  استخدام  ظهر  وقد 

مسرحيات مثل " همتى دامتى HAMPTY DUMPTY؛ حيث اعتمد املخرج على التكنولوجيا 

اعتمادًا كبيرا في تغيير املناظر، و في اإلضاءة، و في املؤثرات الصوتية حتى بدت املسرحية 

وكأننا نشاهد عاملًا من اخليال املبهر. لقد خلقت تشويقا كبيرًا لدى األطفال املشاهدين، ومنها 

أيضًا "البؤساء LES MISERABLES" املأخوذة عن نص البؤساء الشهير لـ "فيكتور هوجو" أو 

 THE و"شبح األوبرا "THE LION KING عن قصيدة إلليوت، أو "امللك األســد "CATS قطط"

PHANTOM OF THE OPERA" و"سندريال CINDERELLA"، كما ميكن إلقاء الضوء 

على العروض االفتراضية املبهرة ملؤسسة "استكشاف الواقع االفتراضي في جامعة كانساس 
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"الناي  عروض  قدمت  التي   "Explore Virtual Reality at the University of Kansas

تقنية اجلدران  "الديناصورات" حيث متَّ استخدام  السحري" ملوزارت ومسرحيات األطفال مثل 

العاكسة من املرايا على خشبة املسرح من اجلوانب كافة بالتحكم الدقيق عن طريقة أجهزة الليزر، 

في  الثالثة  بأبعادها  املجسدة  االفتراضية  الشخصيات  بني  املشترك  األداء  هناك  كان  وأيضًا 

الفراغ املسرحي والشخصيات احلقيقية، هذا إلى جانب توظيف تقنيات الشاشة السينمائية في 

املشهد املسرحي، واستخدام اللقطات املكبرة "Close up" للتعبير عن خلجات املمثلني في حلظات 

معينة في احلدث الدرامي. وأيضًا يلعب الصوت دورًا كبيرًا من خالل استخدام اآلالت املوسيقية 

مثل األورج واجليتار واألصوات اإللكترونية املنبعثة من األجهزة عن طريق البرامج اإللكترونية 

، فتعطي أصواتًا موسيقية ومؤثرات طبيعية وصناعية وتخيلية معبرة عن اللحظات الدرامية في 

العرض املسرحي، إنها محاولة للخروج من إطار العروض التقليدية اجلامدة إلى إنتاج عروض 

جديدة من خالل توظيف التكنولوجيا احلديثة وتقنيات املسرح الرقمي الديجيتال؛ حتى يستطيع 

املخرج من خاللها تقدمي وسائط متعددة لتوصيل تفاعلية جديدة لالتصال بني العرض واجلمهور.

لكن هذه التكنولوجيا مكلفة من الناحية املادية وتتطلب تقنيات في املكان قد يصعب توفيرها 

املتعة والتعلم  التكنولوجيا فقط؛ لكي نحقق  يتوقف املسرح على  لعروض مسرح األطفال، فهل 

واإلبهار؟ ال، إن املسرح يجب أن يستمر؛ ألن املسرح مساحة إبداع عقلي، ومن ثم نتجه إلى 

فكرة املسرح البسيط.

 SIMPLE THEATRE املسرح البسيط
تعتمد طبيعة هذا املسرح على فلسفة املينيمالية) MINIMALISM )17 باعتبارها اجتاهًا 

في الفن يعتمد على مبدأ إنشاء وتكوين العمل الفني بجوهر مضمونه، وبأقل ما ميكن من الترميز 

والدالالت الشكلية؛ وهي بذلك جتنح نحو التقشف في اإلمكانات، وهذا هو املبدأ الذى اعتمد عليه 

البولندي، صاحب  املخرج   )1999-1933(  JERZY GROTOWSKI جيرزى جروتوفسكي 

عبارة "املسرح الفقير POOR THEATRE" )18(. إنه يبحث عن مسرح بعيد عن اإلطار التقليدي 

مؤثرات  دون  إضاءة..  دون  أزياء..  دون  ديكور..  دون  يوجد  أن  ميكن  مسرحه  إن  للمسرح. 

صوتية... ولكنه ال ميكن أن يوجد دون تلك العالقة احلية بني املمثل واملتفرج. يعتبر جروتوفسكي 

كل األشياء األخرى إضافات. وكل العناصر ميكن أن تقدم من خالل املمثل حتى ما هو سمعي 

وموسيقي يقدمه املمثل بصوته. إن املمثل هو بطل العرض املسرحي. لذلك من الضروري للممثل 
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التمكن من أدواته اجلسدية والصوتية واالنفعالية، والذي يستطيع أن يعزف عليها بشكل متميز 

إلقناع اجلمهور. على املمثل أن يصبح ساحرًا مبهارته وتنوع املشاهد التي يقدمها، وروحه املرحة 

التي تصنع جتاوبًا مع اجلمهور من خالل الغناء والعزف على آالت موسيقية وتقدمي مشاهد متثيل 

صامت، وإشراك اجلمهور في احلدث الدرامي؛ بحيث يشعر اجلمهور أنه في ظاهرة احتفالية، 

ومع هذا تستخدم املناظر البسيطة واملالبس املوحية واإلكسسوارات الدالة على األشياء... إن 

جمهور األطفال سوف يكمل الصورة الكلية بعقله وخياله، وهذا أيضًا نوع آخر من تكاملية العملية 

الفنية في املسرح. 

العرض  عليه  يقدم  الذي  املادي  الفني  الشكل  إلى  أيضًا  يذهب  البسيط  املسرح  ومفهوم 

املسرحي؛ فاملسرح ذو التكلفة البسيطة )منصة خشبية عالية عن األرض طولها 8 أمتار وعرضها 

في  املدن  أو  القرى  بني  التنقل  في  والسهولة  اجلمهور(،  يحوطها  سم،   60 بارتفاع  أمتار،   4

الساحات العامة أو املدارس املختلفة. هذا املسرح يتسم بالبساطة في الفك والتركيب، وسرعة 

احلركة واالنتشار من مكان آلخر. وسمة أخرى للمسرح املتنقل أال وهي التركيز والتكثيف في 

استخدام املكمالت املسرحية كالديكور واملالبس واملوسيقى، وهذا املسرح يتمتع مبيزة مهمة وهي 

تتوفر لديه عوامل االتصال احلقيقي بني املمثل واملتفرج، وهذا االتصال نابع من تواجدهما في 

مكان واحد، دون أن تقوم بينهما حواجز، فاجلمهور يحيط بالعرض من ثالث جهات على األقل. 

بل إن املسرح البسيط ميكنه أن يستغنى عن التجهيزات الصعبة، ويكتفي مبجموعة من املالبس 

واإلكسسوارات في حقيبة، ويذهب إلى أي مكان ويقدم عروضه الفنية اإلبداعية للجمهور.

ACTOR JOKER املمثل الجوكر
إن املمثل هو جوهرة العرض املسرحي في مسرح األطفال؛ ألنه العنصر اإلنساني الذي 

العرض  في  كبيرة  عاتقه مسئولية  على  تقع  ثم  ومن  األطفال؛  املخرج وجمهور  رؤية  بني  يصل 

املتعة. الفكر، وحتقيق  توصيل  من  املسرحي 

إن املخرج يختار املمثل الذي ميكنه أن يرسم بجسمه في الفراغ املسرحي ويعبر بصورته 

وأحاسيسه وعواطفه عن الشخصية التى يؤديها، مبلورًا رؤيته وينقلها إلى املتفرج، بأمانة. "إنه 

يتحتم أن تكون أقوال كل ممثل متفقة والصفات اجلسدية والنفسية واالجتماعية ألي شخصية 

في املسرحية، كما يتحتم أن يبلغ املمثل بالفكرة املستوى الذي يحرك عواطف املشاهدين ويشد 

ذاتها  الشخصيات  بشعور  األطفال  يشعر  فقد  ذاك  وعند  اهتمامهم،  على  ويستولى  انتباههم 
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ويتجاوبون معها" )19(؛ ومن ثم يجب على املمثل أن يكون متمكنًا من مرونة جسده؛ بحيث يستطيع 

أن يؤدى كل احلركات الصعبة، وكل ما يثير خيال الطفل ويجعله مبهورًا، وأيضًا ذا مهارة متميزة 

في صوته وعواطفه وأحاسيسه إلى جانب سرعة بديهته وذكائه. وإذا لم يكن ذا إعداد الئق ملا 

يقدمه، فعلى املخرج أن يصنع له برنامجًا تدريبّيًا خاّصًا؛ حتى تصل قدرته إلى القدر املطلوب 

لتوصيل املعاني املتضمنة في العرض املسرحي. 

وإذا كانت باملسرحية أجزاء تتيح عالقة مباشرة مع اجلمهور في أثناء العرض، فعلى املخرج 

أن يدرس مع املمثل كل األسئلة التى ميكن أن تطرح عليهم، وأيضًا كل اإلجابات التى ميكن 

أن جتيب عن هذه األسئلة، ويشترط أن حتترم عقلية املشاهد، املناقش، وعلى املمثل أن يلم بكل 

موضوع املسرحية؛ ملواجهة األسئلة حتى بعد العرض. 

إن دور املمثل في هذا املنظور يتحول من الدور السلبي وهو االكتفاء بأداء دوره فقط إلى 

دورًا  يلعب  فهو  املسرحي،  العرض  إطار  داخل  واحليوية  الفاعلية  من  تأثيرًا  وأبعد  أكبر  دور 

من  اإلطار  هذا  في  يتحول  إنه   .)20(  ACTOR AS FACILITATOR معًا  وتربوّيًا  متثيلّيًا 

االجتاه السلبي إلى االجتاه اإليجابي، الذي يخلق مجاالت للمعرفة والتفاعل داخل إطار العرض 

املسرحي.

إن املمثل في هذا النسق يكسر احلائط الرابع، فهو يحطمه، وأيضًا يكون واعيًا مبا يقدمه 

تبعًا لضرورة اللحظة الدرامية؛ وبالتالي فهو يجب أن يكون على وعى مبناهج متعددة في حرفة فن 

املمثل. على سبيل املثال، أن يتقن فن " البيوميكانيكية BIOMECHANICS " الذي نادى به ميير 

هولد MEYERHOLD )21(، وذلك النوع من التدريب الذي يهدف إلى تطوير العنصر اجلسدي 

لدى املمثلني بحيث يتمتعون بلياقة بدنية عالية متكنهم من أداء أصعب احلركات الرياضية، فإتقان 

احلركة ـ الفردية واجلماعية ـ شيء مهم في التعبير وخاصة في مسرحيات األطفال.

 يجب أن يعي املمثل أيضًا مدرسة بريخت BRECHT )23( التي تعتمد على عدم اندماج 

املمثل في الشخصية التي يقوم بها، بل يؤدى دوره وكأنه راٍو له؛ وذلك لكي يبعد املتفرج عن 

االندماج معه في الشخصية أو احلدث؛ وهذا لكي يفكر املشاهد فيما يراه، بل لينقد ما يراه، إنه 

يصنع عالقة تباعدية؛ ومن ثم فإن الشخصية واملمثل في حوار مع املتفرج من أجل استنارة عقلية. 

 ،ALIENATION من خالل هذا املنطلق البد ملمثل األطفال من الوعي الكامل مبفهوم التغريب

والذي يعنى أن جنعل كل ما هو مألوف غريبًا، على مستوى التمثيل، وأيضًا مستوى املفردات 

الفنية )املوسيقى، املالبس، الديكور، املوسيقى، اإلكسسوار، اإلضاءة.....( داخل إطار العرض 
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احلدث  داخل  واجلمالية  التربوية  باملعانى  األطفال  جمهور  استنارة  أجل  من  وهذا  املسرحي؛ 

املسرحي.

القادرة على توصيل املعاني في العرض املسرحي، وإمنا  ليست املهارة اجلسدية وحدها 

مهارة استخدام اللغة في أن تكون ليس فقط لتوصيل األفكار واملضامني والتعبير عن الشخصيات، 

وإمنا تتجلى أيضًا في فتح آفاق خيالية في العرض املسرحي من خالل أداء املمثل؛ فاللغة قادرة 

على التحليق في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة. على سبيل املثال، ميكن أن يتعامل املمثل مع 

شيء غير مرئي مثل املشي على احلبل وهو يسير على األرض، وميكنه الذهاب إلى مكان آخر، 

إلى القمر مثاًل، فإذا قلنا إننا سوف نعد من 1إلى 10، فإن ذلك يعنى أننا انتقلنا إلى القمر مع 

أننا في املكان نفسه، اللغة تنقلنا من الواقع إلى اخليال، وهنا ميكن أن يساعد املمثل اجلمهور 

ليستخدموا خيالهم في بناء الشيء غير املرئي أو املتخيل، وهذه املساعدة تتم من خالل مجموعة 

من التساؤالت: ما هذا..؟ ملاذا..؟ ماذا لو..؟ كيف ميكن أن ..؟ هذه التساؤالت تفتح عوالم جديدة 

للتخيل، جتعل املشاركني أكثر قدرة على الفعل وأكثر تفاعاًل داخل احلدث. )24(

-1931( AUGUSTO BOAL إن املمثل في مسرح األطفال ينتمي إلى رؤية أوجستو بوال

2009( )25( في فن املمثل؛ حيث املمثل اجلوكر الذي ميتلك مرونة جسدية ولياقة بدنية عالية متكنه 

من أداء حركات السيرك، وخيااًل متوهجًا، وقدرة على االرجتال، وعلى التمثيل الصامت، وعلى 

الغناء والعزف على آلة موسيقية، هذا إلى جانب البعد الفكري لدى املمثل وفهمه ووعيه ملا يقوم 

به، ويقدمه أمام األطفال.

Creative Drama الدراما املبتكرة
إن الدراما املبتكرة أحد األساليب املهمة في مجال التربية احلديثة التي تعتمد على منهج 

التفاعل واملشاركة بني املؤدى واملتلقي - بعيدًا عن مسرح األطفال في بعده الكالسيكي - إنها 

تهدف من خالل عمل املجموعة )األطفال( وتفاعلها إلى تطوير حرية التعبير اجلسدي، واألحاسيس 

واملهارات اللغوية ، وتزيد الثقة بالنفس، والوعى والفهم الذاتي، إنها تطلق اإلبداع الكامن في كل 

فرد، ومتده بالسعادة، لذلك فهي تصلح أن تكون أسلوبًا تربوّيًا متكاماًل أو يفاد منها في جميع 

جوانب تربية الطفل . سواء في مجال التثقيف أو في مجال اإلرشاد والعالج النفسي.

واملستلزمات األساسية للدراما املبتكرة هي: 

مجموعة أطفال.  -1
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قائد أو مدرس مؤهل.  -2

مكان يتسع حلركة األطفال بحرية.  -3

فكرة ميكن اإلبداع من خاللها.  -4

تعتمد الدراما املبتكرة على مجموعة من األطفال مع القائد الذي هو مبثابة املوجه واملساعد 

لهم في تنشيط أفكارهم وخيالهم ومساعدتهم على ابتكار أفكار جديدة تنبع من ذواتهم، أو من 

املوضوع املطروح من خالله للدراما املبتكرة. واملكان الذي تؤدى فيه ليس محددًا، فيمكن أن يكون 

الفصل أو قاعة كبيرة أو في الهواء الطلق، أو في حديقة، فناء، شاطئ بحر..، و في أى وقت، في 

أثناء أو بعد ساعات الدراسة وهي ليست محددة بوقت محدد أو بأمد محدد. 

والدراما املبتكرة هي فكرة يحاول أن يستخرجها املدرب أو القائد أو املدرس من األطفال 

أو أن يطرحها عليهم، ثم يبدأ اجلميع من خالل أفكارهم ابتكار مواقف وشخصيات وحوار في 

إطار هذه الفكرة، بصورة مرجتلة نتيجة املناقشة واحلوار، ثم يتطور احلدث بعد ذلك إلى احلركة، 

وميكن أن يتحول احلدث بعد ذلك إلى نص مسرحي.

يعتمد القائد أو املعلم في منهج العمل مع األطفال على فلسفة مجموعات النقاش، سواء 

كان ذلك في إطار املجموعة الكبيرة One Group أو املجموعات الصغيرة Small Groups ؛ 

حيث إن هذه الفلسفة فعالة وجيدة في تبادل اآلراء، والتعرف على وجهات النظر املغايرة؛ مما 

يساعد على خلق رؤى ابتكارية، وأيضًا حتثُّ على العمل التعاوني واجلماعي؛ مما يشيع روح 

في  الضروري  من  أنه  كما  بحثه.  املراد  املوضوع  تفهم  على  يعني  وهذا  املشاركني،  بني  األلفة 

العام  لتوضيح الهدف  الكبيرة؛ وذلك  طرح املوضوعات األساسية أن تكون في إطار املجموعة 

أو املشكلة األساسية التي سوف يعاجلها احلدث الدرامي، ثم بعد ذلك املوضوعات الفرعية، في 

إطار املجموعات الصغيرة؛ من أجل البحث بشكل أكثر دقة وأكثر عمقًا عن تطور األحداث وعن 

أن  يحدث  ثم  النفسي،  والبعد  االجتماعي  والبعد  املادي  البعد  املختلفة:  وأبعادها  الشخصيات 

تتالقى املجموعات مرة أخرى لعمل تدريبات على املشاهد، فيتم تقدمي مشاهد مرجتلة بني فريق 

بعد  ثم  واألحداث،  املواقف  وهكذا جلميع  احلوار،  تكتب  التي  األخرى  واملجموعة  األطفال  من 

املناقشة يتّم تكثيف األحداث واحلوار وكتابتها بشكل أكثر تنظيمًا في صورتها النهائية والتي 

ميكن تقدميها كعمل مسرحي.

 فمن خالل الدراما املبتكرة، ميكن طرح العديد من املوضوعات لدراستها. فمثاًل ميكن طرح 

و"صيد  السعودية"  في  التاريخية  و"اآلثار  الفرعونية"،  "مصر  على  التعرف  تتضمن  موضوعات 



149
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

اللؤلؤ" و"أهمية الوقت" و"مساعدة اآلخرين"، وميكن للمعلم أن يفتح النقاش للتعرف على أفكار 

الكتب اخلاصة  املجموعة، وميكن أيضًا أن يشجع األطفال على الذهاب إلى املكتبة واستعارة 

والصور  املعلومات  هذه  تكون  بحيث  صور  مجموعة  أو  فيديو،  شريط  إحضار  أو  باملوضوع، 

مبثابة حتفيز أفكار، وفي الوقت ذاته مرجعيات البتكار مواقف وشخصيات وتنفيذ إكسسوارات 

ومالبس؛ بحيث يقوم األطفال بتنفيذها من املواد البسيطة من الورق والقماش، مثل عمل األطفال 

بعض التيجان، وأحزمة، وأقنعة...تعبر عن هذه املوضوعات في بعدها الدرامي. 

ومن هنا يتحول فكر األطفال إلى واقٍع حي؛ واألفكار إلى حقائق ملموسة ومشاهدة في 

القاعة أو امللعب من خالل الديكورات واإلكسسوارات البسيطة، وأيضًا من  جنبات الفصل أو 

خالل املشاهد التمثيلية املرجتلة. إن ذلك يجعل املادة املطروحة للمناقشة بيئة حية تكتسب قوة 

ومعنى لدى املشارك واملتلقي معًا.

من خالل منهج املشاركة، يتعرف األطفال على املوضوع املراد دراسته عن قرب، وأيضًا 

إليجاد أبعاد جديدة، وطرق غير معروفة ملناقشتها وحتليلها؛ حتى ميكن الوصول إلى حل مشكلة 

العملية  فإن  هنا؛  ومن  االبتكار.  وتولد  األفكار  تولد  اجلدلية  العالقة  هذه  إن  تصور.  أو وضع 

في  واملشاركني  املمارسني  ومواهب  قدرات  إذكاء  على  تعمل  املنظور،  هذا  إطار  في  التعليمية 

احلدث باملشاركة اللغوية واجلسدية والتخيلية والعملية، وهذا يحقق مبدأ مهّمًا في التربية كما 

ذكر سابقًا وهو "التعليم عن طريق العمل"، وهذا عنصر إيجابي في تطوير املنهج التربوي لألطفال 

من االجتاه التلقيني إلى املفهوم احلديث للتربية؛ حيث تساهم في بناء شخصية الطفل العقلية 

والوجدانية والصحية.... لكى حتقق له النماء الشامل، والذى يجعله قادرًا على مواجهة املواقف 

احلياتية في بيئته املنزلية، واملدرسية، بأسلوب أخالقي علمي سوّى؛ ألننا في حاجة إلى تشكيل 

اإلنسان اجلديد الذى سنعهد له بدوره الفعال في احلاضر واملستقبل.

ومن هنا يتضح عدم وجود نص، فالفكرة واملوقف والنص تبتكر من خالل األطفال، كما 

أن االعتماد على الوسائل الفنية )املالبس، املناظر، امللحقات، املوسيقى ...( في ذلك النوع هو 

استخدام ما هو متاح من األدوات البسيطة. واجلمهور هو مجموعة األطفال أنفسهم، فال يوجد 

جمهور باملعنى املتعارف عليه؛ حيث ميكن للقائد أو املعلم درس تقسيم األطفال إلى مجموعات، 

بحيث تتراوح املجموعة املناسبة في هذا النشاط ما بني خمسة عشر طفاًل إلى ثالثني أو خمسة 

وثالثني طفاًل، وتؤدى كل مجموعة العمل املقترح بالتناوب مع املجموعات األخرى.

ولكى يصبح دور الدراما املبتكرة فعااًل وإيجابّيًا، فعلى القائد أو املعلم أن يشيع روح الود 
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والطمأنينة، لدى األطفال؛ حتى ال يشعروا باخلجل. وبذلك يعبر كل واحد منهم عن مكنون نفسه 

بحرية وتلقائية سواء في النقاش أو في املشاهد التمثيلية املرجتلة، وعليه أن يستخرج األفكار من 

األطفال أنفسهم بأسئلة مجردة مفتوحة حتلق بهم في عالم اخليال، ولكنها مستمدة من واقعهم": 

ماذا؟ متى؟ كيف؟ وملاذا؟ كما ميكن أن يطرح عليهم أفكاره ويجعلهم يطورونها، إن األسئلة قادرة 

على تنشيط اخلبرات املختزنة لدى املشاركني، وإكسابهم خبرات جديدة تساعدهم في تفاعلهم 

بشكل إيجابي مع املجتمع. 

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S THEATRE تطوير مسرح األطفال
 نحن نريد أن نقدم املسرح لكل األطفال، وهذه نقطة مهمة يجب االهتمام بها وهى العالقة 

املدرسة،  في  واألطفال  األطفال،  احلقيقى من  املسرح  إن جمهور  واملسرح؛ حيث  املدرسة  بني 

وحيث إن املدرسة جهاز تابع لوزارة التربية والتعليم، واملسرح جهاز تابع لوزارة الثقافة، إذن البد 

من إشراك الوزارتنْي في التخطيط وإصدار القرارات التي حتقق حالة من التوازن االقتصادى 

بني كليهما، وذلك بأن يحضر تالميذ املدارس عروض مسرح الطفل احملترف التي تقرها اجلهة 

يتقاضاه  العرض،  يحضر  طالب  كل  عن  رمزي  أجر  مقابل  والتعليم؛  التربية  بوزارة  املختصة 

من خالل  ذلك  تنفيذ  متَّ  وقد  للطالب،  املسرح  بطاقة  طريق  عن  أو  املدرسة  طريق  عن  املسرح 

بروتوكول بني قطاع شئون اإلنتاج الثقافي ووزارة التربية والتعليم عام 2014.

 وملزيد من التطوير وانتشار مسرح األطفال، ينبغي مراعاة اجلوانب التالية باعتبارها ذات 

تأثير مباشر لنجاح عروض املسرح: 

توسيع قاعدة ممارسة األنشطة الفنية في رياض األطفال واملدارس.  -

ومراكز  الثقافة  وقصور  الثقافية  املراكز  في  الفنية  باألنشطة  االهتمام  قاعدة  توسيع   -

الشباب.

توسيع قاعدة اجلمهور عن طريق دعوة متفرجني دائمني للمسرح بوسائل الدعاية التكنولوجية   -

احلديثة. 

الصوت  في  التكنولوجية  باألجهزة  وتزويدهما  املسرح  وخشبة  املسرحية  الدار  حتديث   -

األطفال. ملسرح  احلديثة  التقنية  مع  يتواكب  مبا  واإلضاءة 

-  تخفيض أو إلغاء الضرائب التي تثقل مسارح األطفال.

حتقيق ترابط بني العاصمة واألقاليم عن طريق تنظيم جوالت مسرحية.  -
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إنشاء مسرح متنقل مبفهوم املسرح البسيط.  -

العمل على حتقيق تعاون متبادل مع قنوات التلفزيون لتصوير وعرض األعمال جلمهور   -

أوسع.

عمل مسابقات في التأليف ملسرح األطفال.  -

عمل مهرجان ملسرح األطفال للتعرف على حالته الراهنة والتطلع إلى مستقبل أفضل.  -

لفنون الطفل في اجلامعات املصرية والعربية؛ لكي يلعب دوره في حركة   - افتتاح معاهد 

والعربية.  املصرية  الثقافة 

وغير  املؤسسات احلكومية  تدعيم  إلى  األطفال في هذا االجتاه في حاجة ماسة  ومسرح 

احلكومية؛ حتى يكون له االنتشار املرجو، ويحقق رسالته ألبناء مصر املستقبل وعاملنا العربي 

في غد مشرق.
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مسرح الطفل بين التربوية والجمالية

د. عثمان المودن *

فعالة  مساهمة  تساهم  التي  التربوية  الوسائط  من  الطفل  مسرح  يعد 
بناء  يف  يساهم  أنه  كما  وخلقّيًا،  ونفسّيًا  فكرّيًا  وتكوينه  الطفل  تثقيف  يف 
شخصيته ويسعى إلى تطوير وعيه وطريقة فهمه للحياة، ويقوي روح املعرفة 
لديه يف حدود ما يتناسب مع منو عقله وتفكيره يف هذه املرحلة، كما أن له 
دورًا بارزًا يف ترسيخ القيم الدينية واالجتماعية يف قلوب األطفال ووجدانهم؛ 
التي  التغيرات  مواجهة  يف  رئيسة  دعامة  يشكل  الطفل  مسرح  فإن  ولذلك 

تواجه األطفال يف مسيرة منوهم ويف تكوين شخصياتهم.
وملقاربة دور وأهمية مسرح الطفل، أصدرت الهيئة العامة املصرية لقصور الثقافة مع نهاية 

واجلمالية"  التربوية  بني  املعاصر  الطفل  "مسرح  كتاب  2018 ضمن سلسلة إصدارات خاصة 

للناقد واملسرحي محمد عبد املعطي، وهو كتاب يضم أربعة فصول موزعة على 157 صفحة من 

احلجم املتوسط، وهو استكمال ملا بدأه الكاتب منذ سنوات خلت بخصوص هذا احلقل الفني؛ 

إميانًا منه "بقيمة وجدية هذا املسرح في تربية فلذات أكبادنا، وبوجوب تكوين طفلنا تكويًنا سوًيا 

يواجه به حتديات العصر؛ وبالتالي البد أن ندفع بهذا املسرح ليقوم بدوره احلضاري، فهو أعظم 

منجزات القرن العشرين إذ ورث كل علومه وفنونه، كما أصبح له ومنذ نشأته تاريخه اخلاص 

به وجتاربه التي لم يعلن بها فقط عن نفسه، بل فرض بها إرادته ووجوده التربوي والتعليمي 

التطور،  إلى  تدفعه  التي  ومهرجاناته  ترعاه  التي  منظماته  له  وأصبحت  العاملي،  املستوى  على 

واكتشافاته التي أصبحت من أهم سمات التجريب فيه".

ومسرح الطفل كما أجمع الدارسون هو عمل فني مادته األولى النص التأليفي املوجه لألطفال، 

* باحث في علوم التربية والتكوين - املغرب.
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والذي يناسب مراحل أعمارهم املتدرجة. ومن ثم ينتقل فوق خشبة املسرح إلى عرض متثيلي 

درامي مبسط يقدمه املمثلون وفقًا لتوزيع األدوار التي يلعبونها، تعضدهم العناصر املسرحية 

الفنية من ديكور، وإضاءة، وأزياء، وأصوات وغيرها، باإلضافة إلى رؤية مخرج العرض، وتناغم 

فريق األداء التمثيلي مع عناصره الفنية.

وملسرح الطفل ميزة وأفضلية على غيره من وسائط أدب األطفال؛ وذلك ألنه يستطيع أن 

يقدم الغايات، واألهداف املتنوعة، والقيم السامية في أحضان جو من البهجة والسرور، باإلضافة 

إلى أن معظم املسرحيات تقوم على تقدمي القيم واملبادئ في صورة مشخصة مجسدة، وبطريقة 

تتناسب مع عمر الطفل وتفكيره، مما يحرك مشاعره وعقله، ويغذيه فنّيًا وأدبّيًا ووجدانّيًا؛ وبالتالي 

املساهمة في تربيته وضبط ميوالته.

ومسرح الطفل ال يقتصر على املتعة فقط وإمنا له أهداف أخرى يأتي في طليعتها الهدف 

التربوي التعليمي؛ فهو مينح املادة العلمية التعليمية روحًا جديدة عند تقدميها لألطفال؛ وذلك عند 

إخراجها من صياغة القوالب اجلامدة املباشرة، وتقدميها في شكل فني جمالي بعيدًا عن التلقني، 

باإلضافة إلى أنه مينح الفرصة لألطفال والطالب للمشاركة والتواصل، مبا يزيد من قدرتهم على 

التحصيل املعرفي، فهو إذن ييسر على األطفال عملية الفهم واالستيعاب نظرًا إلى ما ميتاز به 

من خاصية املزج بني املعلومة املسموعة واملتعة البصرية اجلمالية؛ لذلك يرى الكاتب أن استخدام 

املسرح في التربية أصبح ضرورة ملحة؛ وذلك ملا يتسم به من قدرة على غرس القيم التربوية في 

نفوس املشاهدين.

فاملسرح إذن في املجال التربوي يجعل املادة العلمية مستساغة سهلة الفهم واالستيعاب، 

الطفل من معلومات  يتعلمه  وبالتالي ما  فيها،  التي وضعت  القيود اجلافة  أنه يحررها من  كما 

أثره ملدة طويلة في  يبقى  للعرض املسرحي  باملتعة خالل مشاهدته ومعايشته  ومعارف مقرونة 

نفسه وعقله، وقد يستمر معه مدى احلياة على عكس ما قد يتعلمه بالتلقني في قاعة الدرس.

ولتحقيق األهداف السابقة، يرى الكاتب أنه من األنسب أن نقدم للطفل مسرحًا من سماته 

عملية  يسهل  قد  والتناسق  الترابط  فهذا  ونهاية،  ووسط  بداية  على  يتأسس  أن  وخصائصه 

االستيعاب والفهم لدى الطفل في مثل هذه املرحلة املتقدمة من عمره. ومن خصائصه أيضًا أن 

ترتبط أجزاؤه ارتباطًا منطقّيًا وفنّيًا واضحًا، فهذا الوضوح واملنطقية عامالن من عوامل إقناع 

الطفل باحلدث؛ وبالتالي ميكن استثارة فاعليته وجتاوبه معه. واألهم من هذا كله هو أن يقوم هذا 

املسرح على أساس شخصية محورية يدور حولها احلدث، وتتآزر الشخصيات الثانوية األخرى 
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الطفل بشخصية  يرتبط  أن  السهل هنا  الكشف عن مالمح هذه الشخصية احملورية، فمن  في 

واحدة، السيما في مرحلة الطفولة املبكرة، أما تعدد الشخصيات وكثرتها واشتراكها في احملورية 

فقد ال تتناسب إال مع مرحلة الطفولة املتأخرة إذ يكون الطفل أكثر قدرة على الربط  واالستيعاب 

واالستنتاج وتركيز مالحظاته. 

وفي هذا املقام أيضًا البد أن نشير إلى أن مسرح الطفل يجب أن يتصف ببساطة اللغة 

ووضوح املفردات، فكل غموض في هذا اجلانب يشوه املسرحية وقد يفسدها؛ ألن املسرحية تكون 

أكثر جمااًل عندما يكون التعبير عنها بسيطًا ومعبرًا ومؤثرًا، فبساطة اللغة إذن ووضوح األفكار 

وقصر اجلمل كفيلة بصياغة مسرحية مليئة باخلبرات العلمية والتربوية، بل وتكون مناسبة للطفل 

الذي يبقى مهيئًا الستقبالها، وجتعله على انتباه دائم وتركيز محكم؛ لهذا على املؤلفني أن يهتموا 

بهذا العنصر في صياغة مسرحياتهم حتى تؤدي أهدافها على الوجه الصحيح.

في األخير نؤكد على أن كاتب مسرح الطفل هو مربٍّ بالدرجة األولى؛ ألنه يعمل على إشاعة 

وبالتالي  اإليجابي؛  التوجيه  وتوجههم  األطفال  التي تضبط تصرفات  والتربوية  األخالقية  القيم 

االرتقاء بهم إلى مستويات أفضل جتعل منهم رجااًل للغد وصناعًا للقرار، ويتطلب هذا بالضرورة 

من الكاتب املسرحي أن يكون على وعي تام مبناهج التربية والنتائج التي انتهى إليها علم نفس 

الطفولة وعلم نفس النمو حتى يستطيع إدراك العالقة بني ما يكتب وبني جمهوره، بل أكثر من ذلك 

عليه إدراك العالقة بني ما يكتب وبني املرحلة العمرية التي يخاطبها في عمله، فكاتب أدب الطفل 

بصفة عامة ال يكتب جلمهور متجانس كما هو الشأن في األدب العام، وإمنا يكتب ملرحلة تنقسم 

إلى مراحل في النمو النفسي والثقافي واالجتماعي. 
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املسرح وتنمية ثقافة الطفل العربي
)مسرحية الذئب املاكر نموذجًا(

د. شوق النكالوي  *

الثقافة هي "أسلوب احلياة السائد يف املجتمع"، وهي مجموعة كاملة متعلمة 
من أمناط السلوك البشري".

وملا كان الطفل جزءًا من منظومة املجتمع وركنًا ركينًا من أركانه فقد اهتم 
تختص  املجتمع  ثقافة  من  جزء  فهي  لثقافته؛  تعريفات  بوضع  الباحثون 
من  إطار  األطفال يف  تنشئة  على  تساعد  التي  والتقاليد  واألعراف  بالقيم 
يف  فاعلني  أعضاَء  ليكونوا  وتؤهلهم  للمجتمع،  العامة  الثقافية  الرؤية 
مجتمعاتهم مستقباًل بوصفهم ذخيرة هذا املستقبل؛ لذلك تسعى املجتمعات 
ذات الثقافات العريقة إلى توفير العناصر الثقافية اإليجابية بها عبر األجيال 

استمرار اجلماعة ومتاسكها.  حفاًظا على 

وثقافة الطفل بعناصرها املختلفة املتمثلة في: الدين واملعتقدات والتقاليد والعادات والقوانني 

والتشريعات واملعارف والعلوم واآلداب والفنون، وتكتسب من خالل املؤسسات الثقافية كاألسرة 

واملؤسسات اإلعالمية والثقافية والتعليمية واملجتمع، وتؤثر على الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة 

وتشكل شخصيته بوصفه فردًا ناجتًا عن هذه الثقافة.

مكونات الثقافة
تتكون الثقافة من ثالثة أقسام يوضحها 

اخلصوصيات،  )العموميات،  التالي  الشكل 

البديالت(:

التي  العناصر  وتشمل  العموميات: 
تشيع بني األطفال في املجتمع الواحد بقطع 

* مدرس أدب الطفل - كلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة مطروح - مصر.
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النظر عما بينهم من فروق في االنتماء املهني أو الطبقي لذويهم، وهي املكونات الثقافية التي 

يشترك فيها جميع أفراد املجتمع وتشمل اللغة وطريقة التحية، ونوع امللبس، والنظام املعماري، 

والقيم واملبادئ، ونوعية السلوك، ويساعد على حتديد هذه العموميات، التاريخ املشترك واخلبرات 

واملتوازنة. العامة 

اخلصوصيات: هي العناصر التي ال يشترك فيها جميع األطفال في املجتمع الواحد، بل 
يختص بها أعضاء جماعات معينة منهم؛ حيث تتوزع هذه العناصر على بعض أطفال طبقات 

اجتماعية أو فئات مهنية كأبناء الفالحني أو العلماء أو األطباء  .. إذ إن أبناء الفالحني- مثاًل- 

يحملون في ثقافتهم سمات ينفردون بها، وهي غير شائعة لدى األطفال في البيئات األخرى.  

البديالت: هي العناصر التي تنتشر  بني فئات من األطفال ممن يتهيأ لهم االتصال املباشر أو 

غير املباشر بثقافات أخرى غير ثقافة مجتمعهم؛ لذا فهي دخيلة على ثقافة األطفال، وتعني الرموز 

التي تظهر حديثًا، وميكن االختيار فيما بينها؛ فهي ال تنتمي إلى العموميات وال إلى اخلصوصيات 

بل تنتج عن االتصال املباشر أو غير املباشر بثقافات أخرى.

مفهوم مسرح الطفل:
لتقدمي عروض متثيلية كتبت وأخرجت خصيصًا ملشاهدين من  املهيأ مسرحّيًا  املكان  هو 

األطفال، وقد يكون الالعبون كلهم من األطفال أو الراشدين أو خليًطا منهما معًا، ومن ثم  فاملعول 

األساسي هو اجلمهور الذي أنتجت ألجله العملية املسرحية نّصًا وإخراجًا.

وتسمية مسرح الطفل تطلق على العروض التي تتوجه إلى جمهور من األطفال، وتتراوح في 

غاياتها بني التعليم واإلمتاع. 

مما سبق يستطيع الباحث أن يعرِّف مسرح الطفل بأنه مسرح أنتج خصيصًا  لألطفال، قد 

يكون عرائسّيًا أو بشرّيًا؛ لتنميتهم عقلّيًا وثقافيّاً وخلقّيًا وعاطفّيًا وجمالّيًا من خالل التكامل بني 

النص األدبي- إن وجد- ولغات خشبة املسرح.

ويف ضوء التعريفات السابقة نالحظ عدة أمور مهمة منها:
أن سياسة مسارح األطفال تختلف فيما يتعلق بنوع املمثلني الذين يقدمون أعمالهم لألطفال، 

فهناك بعض املسارح التي تقدم عروضها من خالل ممثلني من األطفال وحدهم، وهناك مسارح 

أخرى تعتمد على ممثلني من الكبار وحدهم، وثمة نوع ثالث يقدم عروضًا مسرحية تعتمد على ممثلني 

من الكبار فضاًل عن الصغار ولكل منها خصوصيته وأهميته وهو ما نوضحه على النحو التالي:
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مسرحيات يمثل فيها األطفال:
إن أهم ما مييز األداء التمثيلي عند الطفل هو املرونة والنشاط و التلقائية التي يتمتع بها 

باإلضافة إلى خياله املنطلق، "فإن التلقائية واخليال هما أساس اإلبداع في فن التمثيل، وهما 

البذرة اخلصبة التي توجد عند الطفل، وميكن من خاللها االنطالق إلى شكل حرفي متخصص، 

وهي القاعدة التي من دونها ال يتّم أي نوع من التزاوج بني املدارس املختلفة في فن التمثيل.

فالطفل حينما يقف على خشبة املسرح يعبر عن ذاته ومشاعره فينطلق بحركاته حسبما 

يراه مناسًبا، وحسب طبيعته اخلاصة، ذلك البرعم الصغير املفعم بالنشاط واحليوية يؤدي دوره 

في إطار من اللعب، فيقف واثقًا من نفسه قادرًا على مواجهة اجلمهور. 

والنشاط التمثيلي لألطفال هو أحد األعمدة الرئيسة التي يقوم عليها تعليم األطفال وتثقيفهم 

ومساعدتهم على النمو والنضوج العقلي والنفسي، وهو ما يعرف بالتربية من خالل الفن، سواء 

النوادي ومراكز  أم في  الطفل في املسرح املدرسي  الذي ميارسه  التمثيلي  النشاط  أكان هذا 

الشباب أم في غيرها من األماكن التي تهتم بتنمية مواهب األطفال التمثيلية، ولكن يجب أن يراعي 

القائمون على تدريب األطفال اجلانب التربوي فضاًل عن اجلانب الفني.

مسرحيات يمثل فيها الكبار:
التمثيل أمام األطفال يشبه التمثيل أمام الكبار، على أن يكون بصورة أفضل وأوضح وأنقى، 

ويقبل األطفال على مسرحهم وكأنهم ذاهبون لالحتفال بالعيد، وهم يشاهدون على خشبة املسرح 

أعمااًل ملؤلفني كبار. 

إنه باستطاعتهم  للممثلني؛ حيث  الفنية  املهارة  إن أهم ما مييز هذا الشكل املسرحي هو 

الشكل  وهذا  األدوار،  فهم طبيعة  على  أقدر  فهم  املسرحية،  تكوين صورة صادقة لشخصيات 

إلى  واملخرج  املؤلف  فكر  ينقل  أن  ميكن  الذي  املسرح  كونه  في  سابقه  عن  يختلف  املسرحي 

والفكاهة. املرح  وعناصر  املضمون  بني  التوازن  وإيجاد  الصغار،  املشاهدين 

مسرحيات يمثل فيها األطفال والكبار:
هناك الكثير من اآلراء التي ترى أن اجلمع بني الكبار والصغار في عرض مسرحي واحد هو 

أفضل األشكال والصيغ املسرحية التي تقدم لألطفال واألكثر إرضاًء لهم، ويرجع ذلك إلى رغبة 

الطفل في أن يشاهد نفسه على خشبة املسرح فضاًل عن رغبته في التشبه بعالم الكبار واندماجه 
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في أفعالهم؛ حيث يثبت لنفسه قدرته على اقتحام عالم الكبار، كما يقتحم الكبار عامله الصغير ومع 

أن مشاركة الطفل - ممثاًل - في العرض املسرحي ُتَعّد مسئولية كبيرة تقع على عاتق العاملني 

في ذلك العرض كافة، فإن املسئولية الكبرى تكون على املمثلني الكبار من خالل عملهم علي بث 

الطمأنينة والثقة في نفوس األطفال الذين يشاركونهم التمثيل. 

 

أهداف املسرح:
ُتَعّد املسرح ركيزة مهمة من ركائز األنشطة الثقافية التي تسهم في منو شخصية الطفل 

مبكرًا؛ حيث يلعب دورًا مهّمًا في خلق الشخصية الواعية املتكاملة القادرة على مواجهة املواقف 

احلياتية بشجاعة وثبات؛ ملا له من أثر فعال في مخاطبة عقول النشء ووجدانهم، وفتح قنوات 

االتصال واملعرفة من خالل ما يقدمه من جتارب إنسانية وقيم تربوية، ومعارف علمية، ويعتبر من 

أهم أساليب التربية احلديثة ومن أفضل وسائلها لتنمية شخصية األطفال في مراحل طفولتهم 

املختلفة. كما ينجح في تزويدهم باملعلومات الثقافية املختلفة، ومدهم باخلبرات اجلديدة، وتوسيع 

مداركهم؛ فمسرح الطفل قادر على تهذيب اجليل اجلديد وتربيته وإعداده ثقافّيًا وخلقّيًا ونفسّيًا 

وجماليًا ليكون قادرًا في املستقبل على القيام بواجباته والتزاماته جتاه ذاته وجتاه اآلخرين.

من هنا تتعدد أهداف مسرح الطفل ويوضحها الشكل التالي:
-  الهدف الترفيهي: ويعّد مبثابة البوابة التي تعبر منها أهداف مسرح الطفل األخرى جميعها؛ 
فمن دون املتعة والسعادة اللتنْي يجلبهما املسرح إلى نفوس األطفال- على اختالف مراحلهم 

العمرية - في أثناء مشاهدتهم للعروض املسرحية؛ ال يستطيع مسرح الطفل أن يحقق أّيًا 

من أهدافه األخرى، ويتحول العمل املسرحي إلى مجموعة من احلكم واملواعظ والشعارات 

واإلرشادات اجلافة.

-  الهدف التربوي: ُيَعّد مسرح الطفل من أهم وسائل التربية احلديثة مبا يتضمنه من عناصر 
سمعية وبصرية تخاطب عقل الطفل ووجدانه، فهو "إحدى أهم وسائل التربية الراقية واملؤثرة؛ 

بحكم أنه يخاطب حواس الطفل املختلفة، إضافة إلى كونه أبرز وسائل االتصال اجلماهيري 

الفعالة واملؤثرة".

وعن طريق املسرح نستطيع أن نرسخ الكثير من القيم االجتماعية واخللقية والعادات والتقاليد   

في عقول  األطفال ووجدانهم.

بناًء  وبنائها  الطفل  الطفل دورًا مهّمًا في تكوين شخصية  يلعب مسرح  -  الهدف التكويني: 
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سوّيًا؛ وذلك من خالل العمل على تخليصه من التمركز حول ذاته والتشبث برأيه؛ "فاملسرح 

يضع األطفال وجهًا لوجه أمام جتارب جديدة ويحفزهم على التطلع نحو جتارب أخرى؛ وبذا 

يوسع من آفاق حياتهم، فضاًل عن إجابته على آالف التساؤالت التي تدور في أذهانهم بطريقة 

شائقة وفي صورة فنية واضحة.

ويتحقق ذلك من خالل ما يقدمه املسرح من وجهات نظر جديدة في األشخاص أو األشياء أو   

الوقائع التي يحتك بها الطفل ويتفاعل معها، وفي حالة قيام الطفل بالتمثيل تنمى لديه الثقة 

بالنفس ومواجهة اجلمهور والتفاعل مع اآلخر واحترامه.

أسلوب  في  واملعارف  العلوم  مختِلف  املسرح  من خالل  األطفال  يتلقى  التعليمي:  الهدف    -
ممتع وشائق، فاملسرح إحدى أدوات نقل كمية محددة من املعرفة ومتريرها عبر نص درامي 

ومخطط حركي، ومؤثرات بصرية وصوتية  

كما أن املسرح يلعب دورًا حيوّيًا ومهّمًا في تقدمي شتي املواد الدراسية والتعليمية في أسلوب   

شائق وممتع يتقبله األطفال بسهولة ويرسخ في عقولهم، وذلك فيما يعرف مبسرحة املناهج 

التعليمية. كما أن توظيف التقنيات املسرحية يسهم بشكل كبير في إبراز مضمون احلدث 

وإلقاء الضوء على القضايا واملشكالت.

-    الهدف اللغوي: يعمل مسرح الطفل على تنمية اجلانب اللغوي وإثرائه لدى األطفال، وذلك 
من خالل لغة بسيطة محببة تقدم للطفل نثرًا كانت أم شعرًا، ولكنها البد أن تكون لغة بعيدة 

عن السطحية واإلسفاف الذي يزخر به واقعنا املعاصر، وكذلك بعيدة عن التعقيد واملبالغة، 

وأن تكون لغة حية متداولة في كالم الناس أو ما ميكن أن نطلق عليها اللغة العربية املعاصرة.

-   الهدف النقدي: إن مسرح الطفل مبا يتضمنه من قصص وقضايا تعرض لألطفال، يجعل 
املسرح مبثابة مرآة يرى فيها الطفل عامله الواقعي، فيستطيع أن يفرق بني اخلبيث والطيب 

ويرفض املفاهيم واألفكار البالية، ويحافظ على القيم واملثل النبيلة.

-   الهدف اإلبداعي: إن الفنون املتعددة التي يقدمها مسرح الطفل توقظ لدى األطفال اإلحساس 
باملبادئ الفنية األولية، وتساهم في تنمية عمليات اإلبداع الفني لديه وتعمل علي تنشيطها، 

فاملسرح مبا يحتويه من مادة أدبية وموسيقية وفنون حركية وتشكيلية ُيَعّد من أهم وسائل 

صقل تذوق الطفل للفنون.

كل  حتمية جلمع شمل  نتيجة  هو  أو  الفنون"،  "أبو  اصطالحًا  عليه  يطلق  املسرح  أن  كما   

الفنون في تركيبة واحدة نطلق عليها "العرض املسرحي"، في وحدة أسلوبية وفنية بقيادة 
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م لكامل  "السينوغراف  أو املخرج"- الرجل األهم في املسرح - فهو املفكر، والقائد واملنظِّ

الفضاء. تنسيق  في  العملية 

مسرحية الذئب املاكر:
النص:

تطرح مسرحية "الذئب املاكر" العديد من القيم الثقافية التي تساهم فى إعمال ذهن الطفل 

املتلقي وتنمية إدراكه ووعيه، تأتي على رأسها ثقافة التعايش السلمى وفكرة تقبل اآلخر، والسماح 

بتعدد اآلراء واملذاهب؛ حيث بدأت هذه الثقافة فى االندثار خاصة بعد االنعكاسات السلبية التي 

واقتتال  احتراب  من  واملآسي  الكوارث  التاريخية  جتربتها  امتداد  طول  على  لإلنسانية  سببت 

وعداوة، نغصت على اإلنسان حياته وأفقدته األمن الذى هو أهم شروط حتقيق السعادة الفردية 

واالجتماعية، وضيعت عليه فرص البناء، ولم تكتِف بذلك بل ساهمت في هدم وتخريب كل ما بنَي 

بعرق وجهد وفكر األجيال، وأثرها فى عرقلة خلق مجتمع صحى متكامل متحاب.

يحاول العرض غرس هذه الثقافة فى نفس الطفل من جديد وترسيخها من خالل أسلوب 

احتفالي  املسرحية مبشهد  تبدأ  لألطفال.  العمرية  املرحلة  وخصائص  يتماهى  مشوق  كوميدي 

داخل غابة فهذا اليوم هو يوم عيد الغابة، ولذا حتتفل احليوانات؛ األرنب والذئب والنمر والغزال، 

ويقومون ببعض الرقصات التي تدّل على الفرح والبهجة، بينما يجلس األسد في أعلى الربوة 

وينظر إليهم في سعادة.

احليوانات: عاش امللك.... عاش األسد.
أألسد: شكرًا.. شكرًا لكم.

النمـــر: موالنا األسد.. إّننا سعداء بهذا العيد وبهذا اليوم البهيج الذي حتضر فيه معنا.. 
أدام الله بقاءك يا موالي، وإننا جميعًا ننتظر منك كلمة تنعش صدورنا وتنير طريقنا.. فلتتفّضل 

يا موالي.

الغـــزال: أحسنت أيها النمر.
األســــد: أّيها املأل الكرمي إنني سعيد جّدًا بالتفافكم حولي وحضوركم املكثف الذي أسعدني 
كثيرًا والذي إن دلَّ فهو يدّل على صفاء قلوبكم ومحّبتكم لبعضكم وتعاونكم بينكم، فمن منكم لم 

يجد مأوى في هذه الغابة؟ 

احليوانات: ال، ال يا موالي.
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األســـد: ومن منكم لم يجد ما يأكل أو يشرب ؟ فهذه اجلداول املمتّدة على طول الغابة والثمار 
املتنوعة هي ملك لكم بجهدكم وعرقكم".

النفوس  وإصالح  املتبادل،  االحترام  على  املبنّي  السلمي  التعايش  ثقافة  العرض  يرسخ 

وإفراغها من الكراهية، ليهدف إلى زرع بذور التعاون واإليثار، ولكن ظهور إيديولوجيات حتاول 

ملصاحلها اخلاصة أن تضعف املجتمع، جنحت فى أن تعكر صفو هذا التعايش، وهو ما وضحه 

النمر فى حديثه إلى احلاكم )األسد(.

النمــــر: لقد صدقت يا موالي في كل ما قلته  خاّصة ونحن اآلن نعيش في سلم، فال نزاع 
من أجل العيش وقد أصبحنا من أقوى احليوانات وغابتنا من أفضل الغابات؛ وهذا ما سيدفع 

بالفضوليني إلى حبك مكائد لنا.

توافق  وثيقة، عالقة  وطيدة  بوصفها عالقة  والقوة  العقل  بني  العالقة  إلى  العرض  ويتطرق 

وتكامل؛ عالقة تالزمية ال ميكن الفصل بينهما ولكل منهما ميدانه ووظيفته، فالعقل ميدانه عالم 

احلق واملنطق ووظيفته تتمثل في كونه آلة التمييز وأداة فهم، أما القوة فهي أداة تنفيذ. ويرسخ 

العرض ثقافة التعايش السلمى من خالل تركيزه على تلك العالقة البدهية بني العقل والقوة.

األســـد: أحسنت أيها النمر و لكن إن وجدت القّوة ينقصنا العقل هذا الذي متّيز به 
اإلنسان. فبالعقل استطاع أن يصنع ويبتكر أشياء كثيرة أصبحت اآلن يف خدمته، ونحن 

اليوم أيتها احليوانات مجبرون على أن نتبع اآلدميني يف بعض ما يفعلونه.
وفى أثناء النقاش يدخل األرنب حارس الغابة راكضًا ليعلن عن رؤيته لكائن غريب يقترب 

من الغابة، يحاول الذئب املاكر فى بداية األمر تكذيب األرنب والتشكيك فى صدق كالمه، واتهامه 

بافتعال مشكلة وإشاعة األخبار الكاذبة املضللة للتقرب من ملك الغابة، ولكن فجأة يدخل صبي 

ويرمتي علي األرض فينزعج اجلميع.

األســد: عجبًا.. من يكون هذا الغريب؟
الذئــب: ابتعد يا موالي...حذاِر ال تقربه إنه آدمي.

األســد: آدمي...ها...ها...ها أنا ال أخاف اآلدميني... يبدو أنه مازال صغيرًا.
الذئــب: ال يا موالي.. ال يغرنك صغره. فرمبا يكون صيادًا فيفتك بنا، أو تكون خدعة أو 

حيلة فإنني أعرف جيدًا أالعيب و حيل اآلدميني، ورمبا يكون وراءه آخرون.

األســد: ال أظن ذلك، إنه صبي ويبدو أّنه مريض وال يقوى حتى على احلراك. سأقترب منه 
ألفحصه.
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يجد األسد ضالته املنشودة فى هذا الصبي الصغير، فمن وجهة نظره أن مجتمع الغابة 

القوى فى حاجة إلى عقل واِع رشيد يسهم فى تطوره وتقدمه؛ لذا يسعى إلى إنقاذه عسى أن 

يكون له شأن عظيم فى هذه الغابة.

األســد: سوف يكون هذا الطفل العقل املدبر لهذه الغابة، وسينيرها بأفكاره، وسأدعو كل 
احليوانات لاللتفاف حوله واالستفادة منه.

النمــر:  نعم يا سيدي، فكرة جيدة.
يدخل األرنب ومعه املاء ويسقي به الصبي فينهض ثم يسقط ثم ينهض مّرة أخرى  وينظر 

مندهشًا إلى احليوانات واألشجار من حوله، وفجأة يرى األسد فتصيبه حالة من الذعر وينطلق 

هنا وهناك فى محاولة للهروب، يحاول األسد تهدئته وإدخال األمن والطمأنينة إلى قلبه، وبعد أن 

يهدأ الطفل ويشعر بشيء من األمان تطلب منه احليوانات أن يقص لها حكايته وكيف جاء وحيدًا 

إلى هذه الغابة.

الصبي: مدينتي ال تبعد كثيرًا عن هذه الغابة. كانت مدينة هادئة أعيش فيها بني والدي 
ووالدتي وإخوتي وأمرح وألعب مع خاّلني وأصدقائي. وذات يوم وجدت نفسي وحيدًا تائهًا ال بيت 

لي وال صديق )يجثو الصبي على ركبتيه باكيًا(. هذه هي حكايتي أيها األسد أقسم لك.

يحاول الذئب املاكر- كعادته- تكذيب قصة الصبى، واتهامه بالهرب من خطأ ارتكبه مع أهله 

أو أصدقائه، وعلى النقيض يحاول الطفل إقناع األسد بصدق روايته وأنه قد جذبه جمال هذه 

الغابة فأتي ليمرح مع أصدقائه فتاه في الطريق، ولكن يظل أعداء التعايش السلمى متربصني 

يتلذذون بتعكير الصفو وإشاعة االضطرابات لتحقيق مصالح ذاتية.

الذئــب: إنه يوم مشئوم، يبدو أن هذا األمر لن ميّر بسالم، من أين نزل علينا هذا الصبي؟ 
لقد أصبح عدّوًا لي، فبعد أن كانت األرانب العائق الوحيد للوصول إلى هدفي، ها هو هذا اآلدمي 

التعيس يزيد األمر تعقيدًا و يصبح عائقًا بيني وبني التقرب إلى امللك وكسب ثقته، ولكن لن أرضي 

بذلك، يجب أن أقاومهم جميعًا لن ُيثنيني عن عزمي أي شيء. سوف أفكر وأخطط حتى أجد 

احليلة املالئمة للتخلص من األرنب والصبي في الوقت ذاته ثّم يأتي دور أسدهم املزعوم )يضحك 

ويخرج(.

النهر  على  جسر  بناء  وقرر  بوعده،  الصبي  وفَّى  فقد  البشرى  تأتى  الثاني  املشهد  وفى 

ملساعدة احليوانات على العبور إلى الضفة االخرى، وقد جمع الصبي أغلب احليوانات ليريهم 

طريقة العمل، وبذلك بدءوا في جمع األخشاب لبناء اجلسر الذى سيكون بوابة السعادة واخلير 
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لهم جميعًا وسيجمع شملهم  في الغابتني ويعّم اخلير، لكن الذئب الذى ال يؤمن بثقافة التعايش 

السلمى كان له باملرصاد، فأخذ يدبر له العديد من املكائد بغرض إفشاله.

الذئــب: كنت أجوب البالد شرقًا وغرباً؛ أستقصي األخبار وأراقب الغابة وقد اّطلعت على 
أمر هاّم جّدًا وخطير جّدًا.

األســد: وما هو؟
الذئــب: إّن الغابة محاصرة بالصّيادين، وقد يهاجموننا من الغابة املجاورة، وعبر اجلسر 

يستطيعون الوصول إلينا.

األرنــب: كذب كذب يا موالي، ال حقيقة فيما يقول، إّنها خدعة.
الذئــب: ال، بل حقيقة، فالصبّي اشترك مع الصّيادين في إجناز خّطة جهّنمية ليمّكنهم من 
الوصول إلينا، فراح  يتظاهر لنا بالتشّرد واملرض لنعطيه األمان بيننا.. وابتكر لنا فكرة إجناز 

اجلسر ليمّهد لهم الطريق ويسهل لهم الهجوم علينا، وأظن أن هذه األرانب شريكة  معهم في 

هذه املكيدة.

يستنكر العرض ثقافة من الثقافات السلبية التي متارس اليوم بشكل مطرد دون أي خجل 

وهى ثقافة الكذب بوصفها آفة اجتماعية خطيرة، وذلك من خالل شخصية الذئب الذي ارتكز فى 

اتهاماته للصبى على أباطيل مصطنعة فى محاولة منه لطمس جوهر احلقيقة، وتنطلي حيلة الذئب 

على األسد ويتهم الصبى واألرنب باخليانة.

ومتّر األحداث وتنعم احليوانات بحياة رغدة بعد بناء الصبي للجسر، ولم يهاجم الصيادون 

الغابة فيكتشف األسد حيلة الذئب وأكاذيبه، خاصة بعد أن يسمعه يتوعد الصبى واألرنب بالقتل 

حتى ال ينكشف أمره، يعتذر اجلميع للصبى واألرنب الصادق، بل يترك امللك للصبى احلرية فى 

تقرير مصير الذئب وإنزال العقاب املستحق عليه، لكن الصبى يدرك قيمة ثقافة التسامح، ومقابلة 

اختلفت  وإن  األفراد حتى  بني  السلمى  التعايش  بلوغ  فى  احليوي  ودورها  باإلحسان  اإلساءة 

أجناسهم.

األســد: هذا جميل منك لن ننساه أبدا، وإّنني أتأسف مّرة أخرى عّما فعله الذئب معك، 
عليه مبا يرضيك. للحكم  أدعوك  وإّنني 

الصبي: ال داعي لذلك فالذئب لم يفعل ما يستحق كّل هذا االهتمام، فطبيعي أن ال يرضى 
بالغريب بينكم فله احلق أكثر مّني للعيش داخل هذه الغابة اجلميلة، وثق أنني ال أبرر مكائده 

ومكره، بالعكس سوف يتعلم من أخطائه ويصبح من أطيب احليوانات هنا.
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الذئــب: شكرًا لك أّيها الصبي لقد قابلت إساءتي لك بإحسانك لي وعفوك عني، وأعدك بأن 
أعمل لصالح الغابة لتكون حياتنا وأيامنا دائمًا أعيادًا وأفراحًا.  

وقد جنح املخرج فى توظيف جميع عناصر املسرح التشكيلية البصرية والسمعية من ديكور، 

وحركة، وإضاءة ومالبس، وحوار، وموسيقى، ومؤثرات؛ للتأكيد على القيم الثقافية التي  تضمنها 

العرض وإبرازها بشكل يتوافق مع وعى الطفل املتلقي وإدراكه ملاهية األشياء. 

أواًل: لغة الجسد:
الرغم  على  مختلفتني متامًا،  لغتني  من خالل  البعض  بعضهم  وبني  بينهم  البشر  يتواصل 

والتي  املنطوقة،  اللفظية  الكالم  لغة  اللتني ترسالنها، وهما:  والدالالت  املعاني  اتفاقهما في  من 

ومسميات  حقائق  على  والتعرف  املعلومات،  تبادل  أجل  من   - بأصواتهم   - البشر  يستخدمها 

األشياء، ولغة اجلسد وهي التي يستخدمها البشر- بأجسادهم - ال شعورّيًا، وهي اللغة األبلغ 

في التعبير عما بداخل اإلنسان من مشاعر وانفعاالت، كما أنها احملددة للعالقات املتبادلة فيما 

التي  لغة تعتمد على مخزون من اخلبرات والتصورات، والذكريات والتجارب  بني البشر، وهي 

يتلقاها اإلنسان عن طريق حواسه واستجابته لكل املثيرات التي تتحدد عن طريق إدراكه ووعيه، 

ذلك الوعي الذي ميكن أن يتجاوز احلواس نفسها، ليتحول إلى مظاهر ثقافية/ اجتماعية يتفق 

عليها أفراد املجتمع. وقد وظف املخرج لغة اجلسد توظيفًا داللّيًا ليعبر عن القيم الثقافية التي 

تضمنها العرض؛ حيث توافقت احلركات اجلسدية للذئب مع تصورات الطفل املتلقي لشخصية 

الكاذب فنالحظ أن حركاته محدودة ومتيبسة مع بعض احلركات من اليدين والرأس، كما أنه 

يتجنب اتصال العني مع محدثه، ويده تالمس دائًما الفم أو الوجه أو احللق. 

كما جنده يالمس أنفه ويضع يديه دائًما خلف أذنيه، وكلها حركات تشكل املخزون الثقافي 

للطفل املتلقي، وتتناسب مع طبيعة شخصية الكاذب.

عن  املتلقي  للطفل  الثقافي  املخزون  مع  الغابة  ملك  األسد  جسد شخصية  لغة  تتفق  كما 

إلى  الظهر، وغالبًا األكتاف  القيادية، ففي وقت اجللوس، جتد الشخصية مستقيمة  الشخصية 

الوراء قلياًل، خاصة وقت االجتماعات مع حيوانات الغابة، واتخاذ قرارات مهمة، أما في وقت 

ألعلى.   والوجه  اليدين  ثبات  فنالحظ  املشي 

أما الطفل الذكي اإليجابي املتعاون فكانت حركته متوافقة مع سماته الشخصية، حيث جاءت 

فى خطوط مستقيمة حادة، تشي بإرادة قوية وعزمية. على عكس حركة الذئب الذى يرتبط فى 
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وعى الطفل الثقافي مبعاني املكر والشر واخلديعة؛ حيث يعتبر من احليوانات كثيرة احلركة التي 

ال تثبت وال تستقر في مكان معني، فهو يحوم دومًا حول فريسته، ويسير فى خطوط متعرجة 

وبطريقة تلصصية. 

كما جاءت حركة املجاميع فى مشهد بناء اجلسر مؤكدًا على ثقافة التعاون بني الصبي الصغير 

ومجموعة احليوانات؛ حيث متيزت احلركة بالسرعة والنظام، والتنوع فى اخلطوط واالجتاهات. 

ثانيًا: السينوغرافيا:
1. الديكور:

جاء املنظر متسًقا مع وعى الطفل الثقافي بشكل الغابة؛ حيث احتلت شجرتان كبيرتان مركز 

السيادة فى خلفية املسرح، بينما احتل عرين األسد مساحة كبيرة فى اليسار وازنة ثالثة تالل 

رملية فى اليمني، وغلب اللون األخضر على مفردات الديكور املرتبط فى الثقافة اإلنسانية مبعاني 

السالم واحلياة والنماء.

وقد حرص املخرج على استخدام ألوان جذابة مبهرة تضمن جذب أنظار الطفل املتلقي؛ 

ليظل واعيًا متيقظًا ملا يقدم له من قيم تربوية ومعارف ثقافية، كما أكد العرض على ثقافة التوازن 

بني القوة والعقل من خالل حتقيق التوازن بتوزيع العناصر التشكيلية للتكوين داخل هذا املشهد 

بشكل معتدل؛ مما أعطى شعورًا بالراحة واجلمال.

2. اإلضاءة: 
ال شك فى أن اإلضاءة عنصر مهم فى العرض املسرحي، فإلى جانب أنها تهدف عمومًا إلى أن 

يكون املمثل مرئّيًا، فهي توحى بطبيعة املكان من ناحية وباملناخ الدرامي احمليط باملمثلني من ناحية 

أخرى، وتساعد على خلق التأثيرات البصرية، وعالقتها باحلركة، وفى عرض "الذئب املاكر" كان هذا 

هو املنهج املتبع، وقد متَّ استغالل عنصر األلوان إلبراز القيم اللونية للمالبس، كما استغلت اإلضاءة 

بشكل متغير يتلون مع اإليقاعات املوسيقية باختالف منوها وتطورها؛ بحيث يعطى كل هذا تأثيرًا 

درامّيًا من خالل انسجام اإلضاءة مع احلدث الدرامي وتعبيرها عن احلالة النفسية للشخصيات.

كما لعبت اإلضاءة دورًا مهّمًا في التركيز على شخصيات، أو مفردات تشكيلية ألهميتها 

وداللتها التعبيرية في املسرحية، كأن يسقط بؤرة ضوئية على "األسد"؛ حيث يعتلى عرينه، أو على 

الطفل فى بداية دخوله، كما وظف املخرج اإلضاءة الصفراء الباهتة فى مشاهد الذئب حني يفكر 

فى تدبير مكيدته الشريرة، فى داللة على ثقافة اخلداع السلبية.
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خاتمة
إن مجموعة العناصر الفنية املختلفة التي احتواها هذا العرض من مفردات بصرية وسمعية 

تعتبر جرعات جمالية لرفع املستوى احلسى والوجداني لدى الطفل من جهة، واملستوى الثقافي 

والعقلي من جهة أخرى.

اجلسد،  )لغة  من  عليه  تشتمل  مبا  املاكر  الذئب  لعرض  التشكيلية  الرؤية  جاءت  وبذلك 

السينوغرافيا، املوسيقى واملؤثرات الصوتية( متوافقة مع خطابه الثقافي ؛ فقد تضمن العرض 

العديد من القيم الثقافية على رأسها ثقافة التحاور السلمي وفكرة تقبل اآلخر والسماح بتعدد 

اآلراء واملذاهب، وقد ظهرت تلك الرؤية من خالل تشكيل الغابة بكل مفرداتها )أشجار كثيفة، 

والطيور(. احليوانات  لتلك  مؤثرات صوتية  طيور،  حيوانات، 

ومن خالل ما سبق؛ نستعرض النتائج العامة للدراسة وهي:
g  أن املسرح إحدى قنوات االتصال واملعرفة املهمة، من خالل ما تتضمنه عروضه من قيم 

تربوية ومعارف ومعلومات، لذا فهو من أهم أساليب التربية احلديثة التي تصقل شخصية 

الطفل وثقافته.

g  أوضحت الدراسة أن العروض املسرحية التي جتمع بني الكبار والصغار متثل عامل جذب 

أكثر للطفل من العروض التي يقدمها الكبار فقط، أو العروض التي يقدمها األطفال فقط.

الدراسة على أن املسرح يعتمد على اجلانب البصري؛ فلغة الصورة أكثر بالغة  g  أكدت 

وتأثيرًا من لغة الكالم؛ وألنه دائم التطور بتطور معطيات العصر الفني التي من شأنها 

أن ترفع الذوق احلسي لدى املتلقي الكبير عامة والطفل بصفة خاصة، من خالل الصورة 

املتحركة تارة والثابتة تارة أخرى، مع إيقاع ينبض باملعنى اجلمالي لتلك الصورة، مبا 

تشتمل عليه من خطوط وألوان وكتل ومساحات وفراغ.

g  تتكون الصورة املسرحية من عناصر مختلفة، يشترط فيها التكامل فيما بينها؛ لتصبَّ 

يشترط  سمعية  بصرية  لغة  بلورة  أو  معنى  إنتاج  في  يتمثل  واحد  هدف  في  جميعها 

واألشكال  الرموز  من  منظومة  عبر  متوازن  بشكل  العناصر  كل  تأتي  أن  في صياغتها 

والعالقات؛ فكل عنصر له دالالت مميزة له تتفاعل مع بعضها لتعطي مؤشرًا داللّيًا للمشهد 

ومعلوماته. الطفل  إثراء معارف  املسرحي، مما يساعد على 

الثقافية  للقيم  g  لكي تتكامل الصورة املسرحية بكل عناصرها فالبد من الدراسة اجليدة 

لعناصر  املسبق  والتخطيط  العرض  في  الرئيس  العنصر  هو  الذي  النص  في  املتضمنة 
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التشكيل في الفضاء املسرحي؛ فذلك بدوره يعمل على تنمية الذائقة اجلمالية للطفل وتنمية 

ثقافته بصفة عامة.

g  ميكن لنصوص مسرح الطفل وعروضه أن تلعب دورًا كبيرًا في تكوين ثقافة الطفل عبر 

املتعددة. عناصرها 

g  يتفاعل الطفل مع الصورة املرئية  أكثر مما يتفاعل مع الكلمة املسموعة.
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مسرح الطفل املعاصر

د. رضا عطية *

إذا كان املسرح هو أرقى وأقدم الفنون إذ يرجع تاريخه إلى احلضارة اإلغريقية 
املعارف  الفنون ومهد  أبو  فإّنه، كذلك، هو  اليوناني،  املسرح  فيما يتمّثل يف 
اجلمالية والفكرية كافة؛ إذ خرجت الفلسفة والشعر يف إطار املسرح القدمي، 
كما كان املسرح اإلغريقي يف نشأته هو فضاء العقائد وامليثولوجيا القدمية. 
آخر،  أو  نحو  على  اشتباك،  هو  تفاعلّيًا،  فّنًا  نعتبره  أن  لنا  عموًما،  املسرح، 
بني اخلشبة )املمثلني( والصالة )اجلمهور(، كان غرضه قدمًيا يف التراجيديا 
اليونانية إحداث التطهر كما يف املفهوم األرسطي للمسرح، ثم تطّور األمر 
اللعبة  إلى مشاركة اجلمهور للممثلني يف  أنواع عدة يف املسرح احلديث  يف 

املسرحية.

وفي كتاب مسرح الطفل املعاصر: بني التربوية واجلمالية، يستعرض املؤلف الدكتور محمد 

وحتوالته  وتطّوره  العشرين  القرن  مطالع  إلى  يرجعه  الذي  الطفل  مسرح  تاريخ  املعطي  عبد 

ومدارسه:

التربية  عن  واملسئول  بروسيا  الشعب  حلكومة  ممثل  أول  اقترح   1918 مطلع  "يف 
والتعليم أناتولي لوناتشارسكي برنامًجا تربوّيًا فنّيًا لقسم مسرح الطفل يف وزارته، وهو 
يعرض فيه أربعة مقترحات أساسية لتربية الصغار من خالل املسرح. يرى لوناتشارسكي يف 
أحد مقترحاته، أّن املسرح من املمكن أن يكون وسيلة فعالة لتدريس املناهج واملواد املدرسية 
الوطنية. ويف  واللغة احمللية  والتاريخ واجلغرافيا  العامة  الثقافة  وأهمها مادة  للتالميذ 
مقترحه الثاني يرى أنه من الواجب أال ميثل التالميذ يف املسرح املدرسي ألنفسهم بقاعات 

* ناقد أدبي - مصر.
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الدرس فقط، بل أن يقيموا عروًضا متثيلية متكاملة يقومون فيها بالتعاون بينهم على 
كالديكور  بأيديهم  عرضهم  يتطلبها  التي  املهمة  املسرحية  الفنية  املستلزمات  تصنيع 
الثالث املطروح فهو املطالبة بإنشاء مسرح  أما املقترح  واإلكسسوارات واملناظر واملالبس. 
محترف لألطفال والشباب له "ريبرتواره" اخلاص، مسرح يناسب قدرة واستيعاب وقبول 

واستحسان جمهوره الصغير، ويحقق أعلى مستوى لعناصره الفنية كلها. )ص13(.
يبدو من نشأة مسرح الطفل املعاصر في روسيا ارتباطه إيديولوجّيًا بالعهد اجلديد؛ عهد 

الثورة الروسية وما بعدها؛ حيث عهد جديد له إيديولوجياته وفلسفته التي وعى املسئولون عن 

احلكم، وقتها، احتياج الدولة إلى أن تؤسس األجيال اجلديدة، بدًءا من األطفال مبا يناسب ذلك 

العهد؛ لذا كان االهتمام باملسرح حتديًدا؛ بوصفه وسيلة تربوية لتأسيس اجليل اجلديد تربوّيًا 

تعليمّيًا  باعتباره وسيطًا  الفنون  بفاعلية دور  التوجه عن وعي مبكر  ومعرفّيًا. كما يكشف هذا 

رهم آلليات تنفيذ هذا املسرح للطفل، فثمة  ووسيلة تربوية لتقدمي املعارف إلى الطالب. أما في تصوُّ

وعي بضرورة مساهمة الطفل نفسه في عمليات اإلعداد لهذا املسرح باملشاركة في عمل الديكور 

واإلكسسوارات واملالبس حتى يتقوى انتماء الطفل باملمارسة املسرحية.

وثمة التجربة الفرنسية ألول مسرح طفل فرنسي محترف؛ تلك التجربة التي تعود إلى عام 

1929 ، وفيها ُسّمي املسرح مبسرح "أونكل سباستيان"؛ حيث "يتخذ هذا املسرح أساًسا طراز 

مسرح الكوميديا ديالرتي بعناصره املسرحية والتمثيلية الفنية املتعددة، فأنشأ ليون على غراره 

فرقة تقوم على شخصيات ثابتة منطية فكهة، واعتمد إخراجه على األغاني والرقص وارجتال 

لألطفال"  محببة  بسيطة  فكرة  واحد حتكمه  عرض  في  كلها  األكروبات. جتتمع  وألعاب  املمثل 

م لألطفال وذلك  )ص21(. فيبدو أن ثمة وعًيا بفاعلية الشخصيات النمطية الثابتة في الفن املقدَّ

ملألوفية هذه النوعية من الشخصيات بالنسبة إلى الطفل وما تخلقه من شغف لديه الستمرارية 

وعى  ثمة  كذلك  الشخصيات.  هذه  مثل  تضم  التي  احلكاية  وفصول  الدرامية  احللقات  متابعته 

الطفولة  روح  يناسب  مبا  املسرحية  املمارسة  في  احلركة  على  تقوم  التي  امليكانيزمات  بأهمية 

وحركيتها والطاقة النشطة في الطفل.

في املقابل يبرز الباحث ما يسميه أو يصفه بـ"املبادرات الشخصية والتدعيم الذاتي" في 

اجلهود  ال  األهلية  باجلهود  مرتبًطا  فيها  الطفل  مسرح  تأسيس  كان  التي  الرأسمالية  البالد 

الرسمية.  احلكومية 

كما يتعرض الباحث لتاريخ مسرح الطفل الهندي: "منا مسرح الطفل الهندي من خالل 

مشربني من مشارب التقاليد الهندية العريقة يف القدم؛ املشرب األول هو ذلك الذي يأخذ 
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شكل السرد واحلكي للمالحم الهندية القدمية لألطفال على املسرح؛ والثاني هو محاكاة 
أشكال تعبير الرقص الهندي".  )ص77(.  

يكشف الباحث عن اعتماد مسرح الطفل الهندي على التراث امللحمي واألساطير الشعبية 

القدمية وأيًضا الرقص الشعبي القدمي، فيما ميكن أن ميثله التراث من رافد ثري ميكن استلهام 

مسرح للطفل منه، وكذلك الرقص الشعبي الذي يشبع لدى الطفل الطاقة النابضة بالرغبة في 

احلركة النشطة.

وعن جتربة مسرح الطفل اإليطالي يذكر الباحث أّن: "عروض الدمى والعرائس اخليطية 

نهاية  حتى  اإليطالي  للطفل  ُتقدم  كانت  التي  والوحيدة  املثلى  احملترفة  العروض  هي 
القرن التاسع عشر، ولقد جتددت وانتعشت هذه النوعية من العروض يف عشرينيات القرن 
هذه  إلى  األطفال  عناية  الكبار  املوهوبني  الفنانني  بعض  وجه  عندما  )املاضي(  احلالي 

)ص93(. الشائقة".  العروض 
فيما يبدو أن املؤلِّف لم يقم بتحديث الرسالة حني قام بتقدميها للنشر ككتاب فقد ترك التاريخ 

اخلاص بالقرن املاضي على أنه القرن احلالي، تاريخ كتابة الرسالة. وكما يبدو فإّن ثمة اعتماًدا 

كبيًرا على الدمى والعرائس في مسرح الطفل باعتبارها تشبع رغبات الطفل التخييلية في التمثُّل 

بوسيط )العرائس والدمى( في خلق عالم تخييلي بديل يشبع رغبة الطفل في التجاوز، وفي التمثيل 

لكائنات هذا العالم احلقيقية بكائنات بديلة ميارس فيها الفن تغريبه التخييلي.

أما بخصوص جتربة مسرح الطفل في مصر فيبرز الباحث أّن "البداية احلقيقية لهذا 

النشاط حسب آراء اخلبراء، كانت يف فترة الثالثينيات من القرن املاضي مع نشأة املسرح 
املدرسي 1937، وذلك بفضل إصرار جماعة املثقفني والتربويني ورجال املسرح الذين على 
رأسهم الرائد املسرحي زكي طليمات. استقى املسرح املدرسي الذي انتشر تباًعا يف املدارس 
كامل  األديب  رأسهم  على  كان  الذين  األطفال  أدب  ُكتاب  أعمال  من  مادته  احلكومية، 

الكيالني، وكذلك من التراث ومسرحه التاريخي بهدف التربية والتعليم". )ص85(.
يكشف الباحث عن دور املسرح املدرسي في متقّدم من مرحلة النهضة املصرية في الثلث 

األول من القرن العشرين، وهو ما توارى فيما بعد؛ مبا يعني ضرورة إحياء مشروع قومي كبير 

لعودة املسرح املدرسي.

ما  حقبة  إلى  منتقاًل  املسرحي  الطفل  مسرح  تطّور  استعراض  في  الكاتب  يستأنف  كما 

"يف فترة اخلمسينيات وحتت النظام اجلمهوري، أنشئ أول مسرح  يولية 1952:  ثورة  بعد 

متخصص محترف للعرائس يف 1958 مببنى ضخم يف القاهرة، اجتذب إليه كبار الشعراء 
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شاكر  ناجي  املخرجني  وأمثال  التونسي  وبيرم  جاهني  صالح  أمثال  والفنانني  والكتاب 
وصالح السقا وصاحب إنشاءه تطوير يف مجاالت الكوادر الفنية على يد اخلبراء األجانب، 
الوليدة:  الثورة  توجيهات  لنشر  فرق لألطفال متجولة  العرائس  إنشاء مسرح  واكب  كما 
)فرقة خيال الظل( و)فرقة املسرح األسود(. كما أنشئت قصور الثقافة يف احملافظات على 
للشباب  محلي  مسرحي  نشاط  يوجد  قصر  بكل  االشتراكية،  األوربية  الدول  نظام  غرار 

)ص86(. بالعاصمة.  الطفل  لثقافة  ومركز  واألطفال، 
يبرز املؤلف الدور الذي اضطلع به ثروت عكاشة بإطالق مشروعات كبرى وتأسيس بنية 

حتتية ثقافية في أعقاب ثورة يولية، واالهتمام باألطراف بقدر االهتمام باملركز والعناية بالثقافة 

اجلماهيرية )قصور الثقافة( في تقدمي منتج ثقافي لألطفال والشباب عبر النشاط املسرحي وهو 

الدور الذي يبدو أّنه قد تراجع حالّيًا وبحاجة إلى تنشيطه وإحيائه.

ويستعرض الكتاب بعض الرؤى حول مسرح الطفل أبرزها طرح الكاتب والباحث املصري 

بيومي قنديل الذي يقول: "إن مسرح الطفل ميتلك خصوصية تستقل به عن مسرح الكبار، 

وهي نابعة من نوعية املتلقي، وهو الطفل الذي يحوز عامًلا مشترًكا مع عالم الكبار، ولكن 
هذا العالم يف نفس الوقت مستقل عنه... فالطفل يف مرحلته العمرية وكل مراحله العمرية 
ف ويتواصل ويندمج يف العالم احمليط من خالل )املدركات( وليس )املفاهيم(  تلك، يتعرَّ
الشئون  يف  التدخل  أو  األسعار  وارتفاع  البرملان  مثل  وعبارات  فكلمات  الكبار،  يفعل  كما 
الداخلية للبالد ليست داخلة يف القاموس اللغوي للطفل الصغير بالذات وبالتالي ال ُتَعّد 

جزًءا من لغته.
يركب  فنراه  الهائلة  واملرونة  والطزاجة  باخلصوبة  يتمتع  الطفل ميلك خيااًل  إنَّ   -
عود قش، ويرى فيه حصاًنا وميسك عدد من األطفال يف ذيول جالبيبهم يف ريفنا املصري 
ويحركون أذرعهم إلى الوراء وإلى األمام ويرون أنفسهم يصنعون قطاًرا ويغنون: )يا وابور 

يا مولع حط الفحم..(. 
يكشف بيومي قنديل في رؤيته ملسرح الطفل متايز املجال اللغوي واجلهاز املفاهيمي لدى 

الطفل في الوعي بالعالم عن الكبار على الرغم مما بينهما من تقاطعات، وعن خيال الطفل الذي 

يعيد تشكيل عناصر العالم وعن حركية الطفل وذاتيته ومركزيته في إعادته متثيل عناصر العالم 

كما في تشكيل األطفال من أنفسهم في لهوهم الريفي قطاًرا. 
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املبادرات الثقافية املوجهة للطفل يف سلطنة عـُمان*

أمامة مصطفى اللواتي **

أواًل: ملخص
تتطرق هذه الورقة إلى مناذج من املبادرات املؤسسية والفردية القرائية والثقافية 
املوجهة للطفل يف سلطنة عمان، وتتناول عددًا من التجارب التي متَّ تنفيذها من 
إلى  الرسمية.  الثقافية  املؤسسات والتجمعات  القائمني على  أو  قبل متطوعني 
جانب عرض التجربة الشخصية؛ كون الباحثة عضوًا يف مختبر الطفل مبؤسسة 
بيت الزبير، وساهمت يف تنظيم العديد من الفعاليات املوجهة لألطفال ضمن 
برامج بيت الزبير، باإلضافة إلى مشاركتي بشكل عام يف الفعاليات القرائية وورش 
كتابة القصة القصيرة املوجهة لألطفال، وحتكيم بعض املسابقات القرائية التي 
املبادرات  هذه  أهداف  إلى  أيضًا  الورقة  ستتطرق  كما  احمللية.  املدارس  نفذتها 
وتوصيات  املبادرات،  الذي حققته هذه  وما  إقامتها،  التي متت  الفعاليات  وأهم 
بخصوص تفعيل دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف هذه اجلهود، والطموحات 
التي نسعى إليها لتعزيز ثقافة الطفل وتشجيع القراءة واملعرفة بشكل عام يف 

سلطنة ُعمان.

تتعلق  ألسباب  اختيارها  متَّ  فقد  الورقة  هذه  عليها  ستركز  التي  املبادرات  عن  أما 
كاآلتي:  وهي  منها،  املستفيدين  وحجم  وتأثيرها،  بريادتها، 
)1( جتربة مختبر الطفل التابع ملؤسسة بيت الزبير في مسقط.

)2( مبادرة القراءة نور وبصيرة في مسقط.

)3( مبادرة القرية القارئة في سمائل.

* قدم ملخص لهذه الورقة يف مؤمتر ثقافة الطفل بني الواقع وتحديات املستقبل، فندق الشرياتون، مسقط، 14-16 من نوفمرب 2017.

** مرشفة يف وحدة الجودة واالعتامد األكادميي، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية - جامعة السلطان قابوس- عامن.
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)4( صالون مساءات ثقافية في البرميي.

)5( صفحة أدب الطفل في ُعمان )مبادرة إلكترونية(.

)6( مبادرات اجلمعية العمانية للكتاب واألدباء في مسقط.

)7( مبادرة )اقرأ( ومشروع )مكتبتي( في دار العطاء في مسقط.

)8( قافلة السندباد التابعة جلريدة الرؤيا في مسقط.

)9( مبادرة جمعية األطفال أواًل في مسقط.

)10( مبادرة كتاب الطفل العربي )مبادرة إلكترونية(.

)11( امللتقيات التي أقامها النادي الثقافي في مسقط.

ثانيًا: الكلمات املفتاحية
ثقافة الطفل، القراءة، املبادرات املجتمعية، سلطنة عمان.

ثالثًا: منهجية الدراسة
قراءة استطالعية ووصفية لدور بعض املبادرات الثقافية املوجهة للطفل في تشجيع القراءة 

ومتابعة  املبادرات،  هذه  على  القائمني  بعض  مع  املقابالت  أسلوب  اعتماد  جانب  إلى  واملعرفة، 

الباحثة واشتراكها في عدد من هذه املشاريع عن قرب. ومتَّ االعتماد أيضًا على وسائل التواصل 

االجتماعي في رصد العديد من الفعاليات التي كان يتّم اإلعالن عنها والترويج لها، وقد تخلو 

هذه  في  مشاركتها  أو  الباحثة  متابعة  مصدرها  إن  حيث  املصادر  من  أدناه  املعلومات  بعض 

الفعاليات، وقد أشرت إليها عند توثيقها داخل املنت باعتبارها مشاركة شخصية.

متثل هذه اجلهود عينة كما أسلفت من اجلهود املبذولة على مدى السنوات الفائتة في تنمية 

اجلوانب الثقافية واملعرفية لدى الطفل، ولكن سيتّم التركيز في هذه الورقة على الفعاليات التي 

ُأقيمت بشكل خاص في الفترة من 2015-2017 مع عدم إغفال اإلشارة إلى بعض املبادرات 

واألنشطة املميزة التي سبقت هذا التاريخ. ويعود سبب حتديد اإلطار الزمني إلى صعوبة اإلحاطة 

التاريخي  التوثيق  عدم  بسبب  السابقة  السنوات  خالل  تنفيذها  متَّ  التي  املبادرات  هذه  بجميع 

لهذه املبادرات من قبل القائمني عليها أو من الباحثني خالل الفترة املاضية. وتسعى هذه الورقة 

مستقباًل إلى توسيع قاعدة توثيق هذه املبادرات، وهو ما سيتيح الحقًا القيام بدراسات مستقبلية 

حول اجتاهاتها ومضامينها واملشتركات بينها وميزات كل منها.
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رابعًا: مقدمة
يعّرف امللتقى التربوي العربي )موقع امللتقى التربوي العربي( ثقافة املبادرة على أنها تتصف 

بعدة خصائص فهي " تتجاوز القوالب واألمناط السائدة وتنطلق من جتربة فيها ابتكار و تفكير، 

إلى جانب أنها ُتبنى على خبرات وطاقات ومهارات ومعارف األشخاص املندمجني فيها، ولديها 

مجموعة قيم حتكم عملها أهمها: التنوع، احلرية، اإلبداع، التعلم، وتستفيد من التجارب العاملية، 

في الوقت ذاته الذي تراهن فيه على الثقافة الشعبية،  ومتتلك القدرة على التعبير عن نفسها دون 

االعتماد املطلق على األجوبة اجلمعية و تعتمد في استمراريتها على قدر عاٍل من االلتزام لدى 

أصحابها ومن يلتفون حولها من عاملني".

"الريادة  مبصطلح  اجلهود  هذه  تاريخ(  دون  )من  واجليوسي  سعادة  يصف  حني  في 

املجتمعية"، وهي املبادرة بتطبيق أفكار إبداعية تسهم في تطوير املجتمع أو يعض فئات املجتمع، 

ويعرفان الرواد املجتمعيني على أنهم "أشخاص ميتلكون حلواًل مبتكرة ملشاكل املجتمع األكثر 

إحلاحًا، ويعملون مبثابرة على تقدمي وتنفيذ األفكار اخلالقة من أجل التغيير في حياتهم وحياة 

مجتمعاتهم." )سعادة، اجليوسي، من دون تاريخ(. ويرى يوسف )2016( أن املبادرات تتميز في 

الغالب ببساطتها واعتمادها على فكرة التطوع، وقلة املوارد ومصادر التمويل التي حتتاجها، بل 

محاولة تنفيذها مبا هو متاح من موارد مادية وبشرية باالعتماد على إمكانات الشباب ومهاراتهم 

وخبراتهم، وميكن للمبادرة أن تتطور وتتحول إلى مشروع قائم وذلك بناًء على أهدافها واستعداد 

أفرادها للتطوير.

ويصنف كل من الباحثنْي سعادة واجليوسي مجاالت املبادرة إلى عدة مجاالت تشمل كل 

كاآلتي: مناحي احلياة 

وتأليف  واملسرحيات  املعارض  وتنظيم  الصحية  التوعية  حمالت  مثل  الصحي:  املجال   -1

وغيرهما. الصحية  السلوكيات  وتعزيز  الصحي  الوعي  أجل  من  القصص؛ 

2-  املجال البيئي: مثل حمالت الوعي البيئي، واحلد من التلوث وجتميل األحياء والقرى ومبادرات 

التشجير وغيرها.

املجال االقتصادي: مثل مكافحة البطالة والقيام باألعمال اخليرية للحد من الفقر، ورعاية   -3

وغيرها. مهنية  ومبادرات  األيتام، 

اللغة،  على  للمحافظة  القيم  األثرية وحمالت  باملواقع  التعريف  مثل  والهوية:  الثقافة  مجال   -4

وغيرها. املتنقلة  واملكتبات  والقراءة،  والكتاب  الثقافة  نشر  ومشاريع  الثقافية،  احلياة  وتنشيط 
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املجال االجتماعي: مثل حمالت التوعية وتربية األطفال وتدريب األمهات واألهالي، وبرامج   -5

وغيرها. املستهلك  وحماية  اجلماعي  الزواج 

املجال التعليمي: مثل جهود محو األمية ومبادرات تعليم الكبار والفتيات، واإلرشاد الطالبي   -6

وغيرها.

بعض  لتغيير  والتأييد  احلشد  وحمالت  األقليات  حقوق  مثل  واحلقوقي:  السياسي  املجال   -7

في  اإلنسان  حقوق  ونوادي  العامة،  احلياة  في  الشباب  دول  تفعيل  ومبادرات  القوانني 

وغيرها. واملدارس  اجلامعات 

مجال الطفولة واملرأة: مثل حمالت التوعية واحلد من العنف وحقوق املرأة العاملة وحماية   -8

وغيرها. للمرأة  القانونية  والتوعية  للخطر،  املعرضني  األطفال 

املجال اإلعالمي وشبكات التواصل: مبادرة املواطن مراسل صحفي وحماية األطفال من   -9

وغيرها. للتكنولوجيا  اإليجابي  االستخدام  على  والشباب  األطفال  وتدريب  الضار،  اإلعالم 

الثقافي  املجال  إلى  انتماؤها  الورقة  هذه  في  عليها  التركيز  متَّ  التي  املبادرات  على  يغلب 

والقرائي بشكل خاص، واستهدافها للطفل وللفئات ذات العالقة بالطفل مثل الوالدين. وتعكس هذه 

املبادرات جتارب متنوعة، قام بعضها بتقدمي أساليب جديدة في تقدمي املعلومة والترفيه للطفل مثل 

فعاليات )بيت الزبير( التي اتخذت من البيئة والطبيعة والعلم محاور رئيسة عبر اختيار موضوعات 

تعكس هذه االهتمامات مثل علوم الفلك والديناصورات والسفن والطيور. وقد ُقدمت املوضوعات 

السابقة عبر القصة واحلكاية واملعلومة العلمية املبسطة وفنون الرسم والتلوين املختلفة.

في حني استفادت مبادرة )مكتبتي( لدار العطاء و)قافلة السندباد( من جتارب مشابهة متَّ 

املختلفة  للطفل في مواقعه  الوصول  أيضًا في دول عربية وخليجية مجاورة استهدفت  تنفيذها 

أنها  أو  للطفل،  متخصصة  مكتبات  لوجود  تفتقد  التي  املناطق  وفي  واحلي  والبيت  كاملدرسة 

اتخذت اجلانب البحثي واألكادميي من خالل امللتقيات واملؤمترات التي نظمتها اجلهات الرسمية 

معرفية  وتلبي حاجات  بيئتها  لتالئم  أنها جاءت  أو  أواًل،  األطفال  وجمعية  الثقافي  النادي  مثل 

يفتقدها الطفل في مجتمع القرية كما هو احلال في مبادرة )القرية القارئة(. واستفاد عدد من 

هذه املبادرات من التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في الترويج للقراءة والتعريف باملنتج 

الثقافي في مجال أدب الطفل كما هو احلال في مبادرة )كتاب الطفل العربي( و)قراءات في أدب 

الطفل( التابع لصالون مساءات ثقافية. 

أيضًا ما ميز هذه املبادرات هو استمراريتها وجتددها؛ فهي ليست مبادرات مؤقتة حيث 
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ميكن للمبادرة أن تكون ذات وقت زمني محدد، بل إن جميع هذه املبادرات مستمرة وقائمة حتى 

اآلن وما زالت تقدم فعالياتها باختالف الفاصل الزمني الذي يتخلل كل فعالية وأخرى.

خامسًا: املبادرات الثقافية وأهم فعالياتها
قافلة )كتابي صديقي( مبادرة "القراءة نور وبصيرة" أ- 

 

ُتعد مبادرة "القراءة نور وبصيرة" مبادرة ثقافية هدفها "تأصيل فعل القراءة وثقافة احلوار 

احلرِّ من خالل التواصل بني األفكار واحترام اختالفها، وخلق جسر من التثاقف احلضاري بني 

التجارب اإلنسانية املتنوعة". قامت املبادرة بتسيير قافلة قرائية انطلقت من مسقط، ثم طافت 

عددًا من الواليات واحملافظات؛ بهدف تشجيع الطفل على التعرف على الكتاب عن قرب والوصول 

إليه خللق حالة من التفاعل بني الكتاب والطفل، واكتشاف املواهب املختلفة، إلى جانب ترسيخ 

القراءة كعادة أسرية في البيت العماني )نور وبصيرة 2010؛ البلوشي، موسى 2014، الهاشمي، 

سعيد 2014(.

في عام 2012، قامت املبادرة بتنفيذ العديد من الورش التثقيفية ألولياء األمور حول كيفية 

وكتابة  لألطفال  القراءة  جلسات  جانب  إلى  لألطفال،  القراءة  وكيفية  املناسب،  الكتاب  اختيار 

القصص البوليسية وورش كتابة ورسم القصة، وتوجهت هذه الورش لفئات عمرية مختلفة في 

مشرفات  نفذتها  وصور،  والبرميي  وسمائل  والعامرات  وصحار  مسقط   : اآلتية  املدن  من  كل 

تعليم بوزارة التربية والتعليم ومعلمات رياض أطفال مثل فاطمة الزعابية وخديجة اجلابرية ومنى 

الكلباني وناجية الكعبي وهاجر البلوشي وعذراء الداودي وتركية العرميي وفتحية العرميي وكاتبة 

قصص األطفال أزهار أحمد والكاتب ناصر صالح.

الناشطون في املبادرة على تدشني مبادرة قافلة )كتابي صديقي(  وفي عام 2013، عمل 

لتشجيع القراءة عن طريق جتهيز حافلة مكيفة ومجهزة برفوف حتتوي على أكثر من 1000 كتاب 

في مختلف فروع الكتابة للطفل من "قصص مصورة وحكايات خيالية، وملخصات للقصص الدينية 
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واالبتكار،  اإلبداع  على  القدرة  لتعزيز  مجسمة  واألخالق، وصور  القيم  لغرس  الهادفة  واحلكم 

وغيرها من الكتب املفيدة لألطفال". استهدفت القافلة الفئة العمرية ما بني 4 وحتى 18 سنة، 

وجابت األحياء، وبالقرب من املدارس واملجمعات التجارية، لتمكث في املكان الواحد ما بني 3- 4 

ساعات إلتاحة الفرصة لالطالع والقراءة واالستعارة والشراء )نور وبصيرة 2010، البلوشي، 

موسى 2014، الهاشمي، سعيد 2014(.

وحتت عنوان #نقرأ- بفرح، نفذت املبادرة فعاليتني جللسات قراءة وكتابة القصص لألطفال 

بتاريخ  مع توزيع قصص مجانية على املشاركني، نفذت إحداها في قرية احلمام بوالية بوشر 

الثاني من ديسمبر 2016، واألخرى في قسم األطفال مبستشفى صحار، نفذها كل من سعيد 

مبادرة  هي  ناشئة  أخرى  مبادرة  مع  بالتعاون  شخصية(  )مشاركة  اللواتي  وأمامة  الهاشمي 

)بستان املعرفة(. ومتَّ تنظيم فعالية أخرى تضمنت أنشطة قرائية ومسرحًا لألطفال في البرميي 

بتاريخ 23 من ديسمبر 2016 شارك فيها كل من عذراء العلوي، ناصر صالح، بسام أبو قصيدة 

)نور وبصيرة 2010، البلوشي، موسى 2014، الهاشمي، سعيد 2014(.

ب- مشروع )مكتبتي( يف دار العطاء
 

يتبع مشروع )مكتبتي( دار العطاء وهي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في عام 2002، 

في  للمعسرين  متنوعة  خدمات  الدار  تقدمي  جانب  إلى  مسقط.  محافظة  في  الرئيس  وموقعها 

القراءة،  التشجيع على  الدار عدة مشاريع تستهدف  السلطنة )دارالعطاء 2016(؛ فقد أطلقت 

املشاريع هي: وهذه 

مشروع )مكتبتي( عام 2011، واملشروع يتألف من مكتبة متنقلة تهدف إلى تشجيع األطفال   -1

التواصل  ومستوى  سلوكياتهم  وحتسني  اخليال  وتنمية  املعرفة  واكتساب  القراءة  على 

وقراءة  واملكتبات  اللعب  كغرف  األنشطة  من  مجموعة  املشروع  يقدم  لديهم.  االجتماعي 

القصص، ويتم ذلك عبر حافلة جتوب مناطق السلطنة لتوسيع نطاق االستفادة من املشروع. 

وبلغت تكلفة هذه املكتبة 30 ألف ريال عماني قامت بدعمها جهات خاصة، وتضم املكتبة 

كتبًا متنوعة من موضوعات مختلفة تستهدف طلبة املدارس بفئات عمرية من ثالثة إلى ثمانية 

عشر عامًا.
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2- أطلقت الدار مبادرة »مكتبتي2« في إبريل 2017 ؛ حيث قامت احلافلة بعمل زيارات ميدانية 

جتوب من خاللها محافظات السلطنة مستهدفة املدارس.

3- دشنت اجلمعية برنامج »هّيا نقرأ« في عام 2007، والذي هدف عبر فعالياته املتنوعة إلى 

القراءة واملعرفة لدى الطفل. تعزيز حب 

للناشئة،  موجهة  سنوية  مسابقة  وهي   ،2008 عام  القصة  كتابة  مسابقة  اجلمعية  أطلقت   -4

بعنوان  إلى 18 سنة، في موضوع  العام 2016 لألعمار من 9  وخصصت مسابقتها في 

»قصص أجدادنا«، وتضمن املوضوع البحث عن قصة حياة أحد األجداد كبار السن؛ حيث 

يحصل الطفل على معلومات القصة عبر لقاء يجريه مع أعضاء العائلة ليستخرج التفاصيل 

من خالل استخدام الوثائق واملستندات والصور القدمية في قصته وميالد اجلد، باإلضافة 

إلى املرحلة التعليمية التي أنهاها، ووظيفته واملغامرات والتحديات والصعوبات التي واجهها 

ذلك اجلد. تأهلت 51 قصة من بني 234 قصة شاركت بها 38 مدرسة حكومية وخاصة في 

مبادرة هّيا نقرأ، وقد كرمتهم جمعية دار العطاء اجلهة املشرفة والداعمة للمبادرة في حفل 

أقيم في أحد املراكز التجارية بالقرم.

5- في عام 2014 افتتحت املبادرة محاًلّ لبيع وشراء الكتب املستعملة باللغتني العربية واإلجنليزية، 

وذلك مبركز عمان التجاري في مدينة القرم، وتضم املكتبة ركنًا لقصص األطفال.)دارالعطاء 

2016, دارالعطاء 2017, ُعمان 2017(.

ت- جائزة علي مهدي السنوية للكتابة اإلبداعية باللغة اإلجنليزية

 

حتت اسم الشاعر الشاب الراحل علي مهدي، متَّ تدشني مسابقة "األفكار املكتوبة أو املدونة" 

ت هذه املسابقة األولى من نوعها على مستوى السلطنة التي استهدفت  في ديسمبر 2013 ، وُعدَّ

الفنون األدبية باللغة اإلجنليزية. جاءت فكرتها من "شغف الشاعر الراحل علي مهدي بالكتابة، 

وأمنيته منح الشباب فرصة التعبير عن أنفسهم ودعم مواهبهم في مجال الكتابة اإلبداعية باللغة 

اإلجنليزية" )اجلهورى،مروة 2015، الوطن 2015(.
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في  استهدفت  وقد  القصيرة،  والقصة  واملقال  الشعر  هي:  فروع  ثالثة  في  املسابقة  تقام 

دوراتها الثالث حتى اآلن فئة الشباب من سن 15-23 سنة، إال أن املشرفني على اجلائزة أشاروا 

في دورتها الثالثة التي أقيمت في 18 من ديسمبر 2016 إلى رغبتهم في توسيع قاعدة املشاركني 

لتكون لفئتني هما فئة 14-18، وفئة 19-24. وحظيت املسابقة في دورتها الثانية والثالثة بدعم 

اللجنة الوطنية للشباب في إطار رعايتها جلهود دعم الشباب في مجال الثقافة. وميكن املشاركة 

واملقيمني.  للعمانيني  مفتوحة  واملسابقة  اإللكتروني.  مبوقعها  استمارة  تعبئة  عبر  املسابقة  في 

أنهم بصدد نشر األعمال  للمسابقة  التنظيمية  اللجنة  الدكتور مهدي أحمد جعفر، عضو  وذكر 

الراحل  كتب  عائدات  عن طريق  وذلك  الذاتي  التمويل  على  املسابقة  وتعتمد  كتاب.  في  الفائزة 

الشاب علي مهدي األربعة املكتوبة باللغة اإلجنليزية، والتي ترجم أحدها أخيرًا إلى اللغة العربية 

)اجلهورى،مروة 2015، الوطن 2015(.

ث- مكتبة السندباد املتنقلة
 

الرؤية  السلطنة أطلقتها عام 2014 صحيفة  املتنقلة مكتبة متجولة جتوب  السندباد  مكتبة 

االقتصادية، والرؤية صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر. واملكتبة املتنقلة هي 

في األصل حافلة مّت حتويلها إلى مكتبة عامة لتجوب القرى واملدارس في مختلف واليات السلطنة؛ 

لتقدم الكتب لألطفال حتى يتسنى لهم اقتراضها؛ ومن ثّم قراءتها بشكل مجاني، والرجوع في وقت 

الحق إلى املكتبة حيث ميكن استبدالها مبزيد من الكتب )الفوري، بثينة 2015(.

وانطلقت أولى فعاليات احلافلة من محافظة الظاهرة ووالية عبري بالتعاون مع فرع غرفة 

املبادرات  لدعم  تهدف  أنها  إلى  املؤسسة  وأشارت  الظاهرة،  مبحافظة  عمان  وصناعة  جتارة 

املجتمعية والتفاعل مع قضايا املجتمع واإلسهام اإليجابي فيها. وحتتوي املكتبة على إصدارات 

باللغتني العربية واإلجنليزية من مختلف دور النشر واملكتبات للفئة العمرية من 3-10 سنوات، 

 .2016 إبريل  وحتى  باملطالعة  الصلة  ذات  األخرى  األنشطة  من  العديد  أيضًا  املكتبة  وتوفر 

وُيحسب للمكتبة أنها وزعت منذ انطالقها أكثر من 20 ألف كتاب مجاني لألطفال، وقدمت حلقاتها 

القرائية ألكثر من 200 مدرسـة، إلى جانب مشاركتها في جمعّيات املرأة العمانية مبختلف مناطق 

السلطنة وفي بعض األماكن العامة كاحلدائق واملجالس العامة للواليات وغرف التجارة والصناعة 

بكل والية )الفوري، بثينة 2015(.
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ج- القرية القارئة
 

بدأت مبادرة القرية القارئة في قرية »وادي قرى« بوالية سمائل في عام 2010، وهي مبادرة 

ومهتم  باحث  وهو  ذاتها،  القرية  إلى  ينتمي  الذي  الراشدي  أحمد  أطلقها  فردية  قرائية  ثقافية 

بأدب وثقافة الطفل قدم العديد من الورش القرائية لألطفال. الحظ صاحب املبادرة ضعفًا قرائّيًا 

وكتابّيًا عند أغلب أطفال قريته؛ فأطلق مبادرة تطوعية قرائية هدفها تأصيل وتفعيل حب القراءة 

عند أطفال القرية وحتفيزهم لتكوين مكتبات خاصة بهم في منازلهم؛ حيث استهدف الفئة العمرية 

من سن 5-15 سنة )اخلليج 2016(.

األمهات  تثقيف  إلى  قبلها  بل سعى  لألطفال،  اهتمامه  بتوجيه  املبادرة  يكتِف صاحب  ولم 

اللغوي  الذكاء  وإكساب  املدرسي،  التفوق  في  ذلك  وأثر  لألطفال،  القراءة  واآلباء حول ضرورة 

إثرها على كتاب مجاني،  لقراءة 3 كتب مجانية يحصل  الطفل  بدفع  بدأت املسابقة  واملعرفي. 

وكان تنافس األطفال مشجعًا للغاية حيث ربح كل طفل بنهاية صيف 2010 ثالثة كتب على األقل 

.)2016 )اخلليج 

دشن صاحبها في بيته رفوفًا لكتب األطفال سماها مكتبة القرية القارئة، تولت فيه زوجته 

واألدباء  الكتاب  من  عدد  البدايات  في  وساهم  وإرجاعها،  الكتب  إعارة  على  اإلشراف  وبناته 

بالتبرع بإهداء املكتبة عددًا من كتب األطفال دعمًا منهم للمبادرة، ثم تطورت الفكرة إلى فعاليات 

قرائية حتبب القراءة لدى أطفال القرية، واملالحظ في هذه املبادرة هو إقبال عدد من دور النشر 

من  مبجموعة   2015 عام  القارئة  القرية  مكتبة  رفد  على  الطفل  أدب  في  املتخصصة  العربية 

إصداراتها ومن هذه الدور دار احلدائق اللبنانية، ودار املؤلف اللبنانية، ودار النحلة الصغيرة، 

ودار األصابع الذكية، ودار نون للكتب، ودار الياسمني، ودار العالم العربي اإلماراتية، ودار سامر 

اللبنانية، ودار الشروق املصرية )اخلليج 2016(.

املبادرة  املكتبة اآلن حوالي 80 طفاًل، وقد حققت هذه  املبادرة ومن  فعاليات  يستفيد من 

جناحًا كبيرًا، وبدأ حتى أطفال القرى املجاورة يزورون املكتبة لالستعارة منها. ومن اإلجنازات 

التي حققها أطفال القرية، حصول املكتبة على جائزة أفضل مكتبة ضمن مسابقة أفضل مكتبة 

منزلية لعام 2011 التي أطلقها مركز مصادر التعلم مبدرسة زينب بنت الرسول بوالية سمائل. 

ثم حصولها على جائزة أفضل مشروع ثقافي في جائزة سمائل للعمل التطوعي لعام 2013. 
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كما فازت أصغر قارئة في مشروع القرية القارئة، شذى بنت عبد العزيز الراشدية )8 سنوات( 

باملركز العاشر على مستوى السلطنة في مسابقة قطار املعرفة الدولية للقراءة في دورة 2014 

ومتَّ تكرميها في دبي. كما فازت اليقني بنت عبد الله الراشدية )10 سنوات( باملركز الرابع على 

مستوى السلطنة في مسابقة قطار املعرفة الدولية للقراءة في دورة 2015، ومتَّ تكرميها في دبي، 

وهي من أصدقاء مكتبة القرية القارئة، وكرمتها املبادرة بإهدائها مجموعة كتب. ثم فازت شذى 

الداخلية،  محافظة  مستوى  على  اإلجنليزية  باللغة  التمثيل  الراشدي مبسابقة  العزيز  عبد  بنت 

املبادرة  العربية على مستوى والية سمائل، وكرمتها  باللغة  واملركز األول في مسابقة اخلطابة 

بإهدائها مجموعة كتب. )اخلليج 2016(.

ويتّم حتفيز األطفال على القراءة من خالل تقدمي اجلوائز التشجيعية لهم، فقد أهدى مشروع 

على  الدائمة  ملواظبتها  الراشدية  سعيد  آالء  الطفلة  املكتبة  لصديقة  كتب  رفوف  القارئة  القرية 

االستعارة من مكتبة القرية القارئة، كما كرمت املبادرة صديقة مكتبة القرية القارئة شمسة بنت 

راشد الراشدية )15 سنة(؛ لفوزها باملركز الثالث في مجال املناظرة على مستوى والية سمائل. 

ومع انتقال مجموعة من أطفال القرية القارئة من عمر الطفولة إلى الصبا، قام املشرف عليها 

بتدشني رفٍّ جديد في مكتبته لكتب الناشئة واليافعني عام 2012 )اخلليج 2016(.

ح- جمعية األطفال أواًل
 

جمعية أهلية تطوعية غير ربحية مقرها الرئيس في مسقط، وتهتم مبرحلة الطفولة حتى سن 

18 سنة. تهدف اجلمعية إلى رعاية مصالح األطفال وإبداء الرأي في القوانني والتشريعات احمللية 

املتعلقة بالطفل، إلى جانب تنمية وعي املجتمع بقضايا الطفولة واالهتمام بها، وتنظيم املسابقات 

وإيجاد  الطفولة  بقضايا  خاصة  فعاليات  عدة  تنظيم  على  اجلمعية  عملت  والثقافية.  الترفيهية 

مشاريع وأنشطة تنموية ذات عالقة بالطفل )املوقع اإللكتروني، األطفال أواًل(. ومن احلمالت التي 

استهدفت بها اجلمعية طلبة املدارس حملة لتعزيز القيم استهدفت طالب مدارس احللقة األولى 

السلوكيات  تعزيز  بغرض  واخلاصة مبحافظة مسقط؛  التعليم األساسي احلكومية  من مدارس 

املسابقة  املشاركة في مجاالت  اإلبداعي من خالل  التفكير  لدى األطفال وحثهم على  اإليجابية 

التي تنوعت بني األدب وفنون الرسم واملسرح والتقنية )الرؤية، 2014(. ونظمت اجلمعية أيضًا 
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مؤمترها األول في نوفمبر عام 2016 الذي ناقش واقع قضايا الطفولة وتوحيد اجلهود احمللية 

والدولية في هذا املجال )املوقع اإللكتروني، األطفال أواًل(.

خ- جهود اجلمعية العمانية للكتاب واألدباء
 

سلطنة  في  بالكتابة  للمهتمني  ثقافّيًا  أدبّيًا  جتمعًا  واألدباء  للكتاب  العمانية  اجلمعية  ُتعّد 

ُعمان، ومع أن أنشطة اجلمعية تتعلق باجلوانب األدبية كالشعر والقصة والرواية والنقد، وتقوم 

باستضافة الكتاب واملفكرين من داخل وخارج السلطنة، إال أن اجلمعية قامت ببعض املبادرات 

في مجال ثقافة الطفل وتشجيع الطفل على القراءة ومنها الفعاليات التالية )موقع اجلمعية العمانية 

للكتاب واألدباء على الفيسبوك، موقع أدب الطفل في ُعمان على الفيسبوك(:

نظمت )تعالوا نكتب( في مسقط لألطفال لقاء مع الشاعر العراقي قاسم سعودي بالتزامن   -1

مع فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 26-28 من فبراير 2017 لألطفال من عمر 10-8 

سنوات.

فعالية يوم القراءة لألطفال من )1-5( سنوات 21 من يناير في بهال، نظمها فريق املعمور   -2

العمانية، ومجلة مرشد. بالتعاون مع اجلمعية  الرياضي 

ورشة )هيَّا نحكي( لألطفال من عمر 7-12 سنة، أمامة اللواتي وأحمد الراشدي، بتاريخ   -3

20 من أغسطس 2016 في جمعية املرأة العمانية بوالية البرميي. وبتارخ 18 من أغسطس 

2016 في والية محضة، بالتعاون مع مجلة مرشد )مشاركة شخصية(.

اللواتي في  وأمامة  الراشدي  لألطفال من عمر 7-12 سنة ألحمد  بيتنا(  )احلكاية  ورشة   -4

أغسطس2016. من   13 بنزوى،  الثقافي  املركز 

ورشة )صيفنا أحلى( لألطفال من عمر 7-12 سنة بتاريخ 6 من أغسطس 2016، جمعية   -5

بعبري. العمانية  املرأة 

ألول مرة تخصص اجلمعية العمانية جائزة ألفضل إصدار في مجال األطفال ضمن جوائزها   -6

السنوية األدبية وكان ذلك عام 2016.

استضافة  اللواتي، ومتت  أمامة  للكاتبة  أشتري جباًل؟(  أن  )هل ميكن  قراءة قصة  ورشة   -7

متسلق اجلبال خالد العنقودي واملصور العماني أحمد الشكيلي، مع معرض مصاحب لكتب 

األطفال. 
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االجتماعي(  الثقافي  )إرادة  فريق  مع  بالتعاون  الرستاق،  في  القراءة(  أحب  )أنا  ورشة   -8

بالرستاق بتاريخ 24 من فبراير 2016، في مقر اجلمعية العمانية بالرستاق. لألطفال من 

صالح. غدير  قدمتها  سنوات   10-8 عمر 

باإلضافة إلى ما سبق، فقد قامت اجلمعية بدعم طباعة ونشر بعض اإلصدارات العمانية في   -9

مجال أدب الطفل.

د- النادي الثقايف
 

وجه النادي الثقافي اهتماماته لثقافة الطفل بعقد لقاءات وملتقيات يشارك فيها املهتمون 

من   20 بتاريخ  وتطلعات"  "رؤى  الطفل  ندوة  الثقافي  النادي  وأقام  الطفل،  بثقافة  واملختصون 

ديسمبر 2016، وتضمن محاور في أدب الطفل بني النظرية والتطبيق وأدب الطفل والترغيب في 

مطالعته. وأقام النادي أيضًا في الفترة من 25-26 من سبتمبر 2017 "ملتقى أدب الناشئة"، 

لكتب  ومعرضًا  الربيعي،  الرزاق  عبد  للكاتب  الصياد(  )بنت  بعنوان  مسرحّيًا  عرضًا  وتضمن 

الواقع  بني  الناشئة  )أدب  بعنوان  األول  محاور:  عدة  في  حوارية  جلسات  جانب  إلى  الناشئة 

الشامسية، وحسن  ووفاء  النومان،  نورة  وهم:  الطفل  أدب  كتاب  ثالثة من  فيها  قدم  واملأمول( 

اللواتي. أما احملور الثاني فقد ناقش أدب الناشئة واخليال العلمي، شارك فيه توفيق الشحي، 

وأزهار احلارثي، ومحمد اجلزمي. وركز احملور الثالث على واقع إعالم الناشئة رؤى وتطلعات، 

قدم فيها محمود أبو العباس، وأحمد الهوتي، وحمود الطوقي. وخصص احملور األخير لشهادات 

من رواد أدب الناشئة في عمان. وبالتزامن مع اجللسات احلوارية قدم النادي الثقافي ثالث ورش 

في مجال كتابة القصة القصيرة ألمامة اللواتي، وفي مجال القصة املصورة البتهاج احلارثي، 

وفي مجال الشعر لوليد عالء الدين )مشاركة شخصية(.

ذ- كتاب الطفل العربي
  

كتاب الطفل العربي مبادرة إلكترونية فردية أسستها نوار العبري في فبراير2016، وتهدف 

املبادرة إلى أن تكون دلياًل لألسرة نحو الكتب العربية املناسبة لألطفال عبر تصنيف هذه الكتب 

حسب املراحل العمرية املناسبة لها، مع إرفاقها بنبذة مختصرة عن القصة، وأبرز احملاور والقيم 
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https://www.  التي تركز عليها. للمبادرة صفحات في منصات التواصل االجتماعي كالفيسبوك

facebook.com/pg/ArabChildBook واإلنستجرام وتويتر arabchildbook@ . ومتكنت 

املبادرة من استعراض 22 كتابًا للطفل حتى اآلن، وكسب العديد من املهتمني واملتابعني الذي 

يفتقدون إلى منصة محلية في تصنيف الكتب وتوجيه املهتمني نحو الكتب املناسبة ألطفالهم، إال 

أن أهم صعوبة تواجهها هذه املبادرة التطوعية هى توفير كتب األطفال بشكل مستمّر من قبل 

املكتبات ودور النشر )العبري، نوار، مقابلة شخصية، 13 من أكتوبر 2017(.

ر- صفحة أدب الطفل يف ُعمان، مبادرة إلكترونية

 

صفحة أدب الطفل في ُعمان مبادرة إلكترونية على الفيسبوك، أنشأتها أمامة اللواتي، وتهتم 

هذه الصفحة باإلعالن عن كل ما يتعلق بثقافة الطفل في سلطنة ُعمان وإعادة نشر اإلعالنات التي 

تنشرها اجلهات املختلفة عن الفعاليات املوجهة لألطفال، إلى جانب التعريف باملسابقات العربية 

في مجال ثقافة الطفل، والتعريف بالكتاب العمانيني وإصداراتهم في مجال أدب الطفل في ُعمان 

)متابعة شخصية(.

ز- صالون مساءات ثقافية
 

ينطلق هذا الصالون الذي أسسته وفاء الشامسي من محافظة البرميي، وقد أطلق الصالون 

ذو التوجهات الثقافية بشكل عام عدة مبادرات موجهة لألطفال أولها مشروع املكتبات القرائية 

القراءة  بحب  لهم  املشهود  االجتماعي  الضمان  أسر  وأطفال  األيتام  األطفال  بدعم  يهتم  الذي 

واملطالعة مبكتبات صغيرة ذات أرفف أربعة متضمنة ما يقارب 20 عنوانًا من القصص املوّجهة 

احملافظة  مدارس  مع  التواصل  خالل  من  األطفال  هؤالء  على  التعّرف  ويتم  العمرية.  ملرحلتهم 

االجتماعيني. واالختصاصيني 

 وحسب املبادرة فقد متَّ توزيع 50 مكتبة قرائية خالل العامني املاضيني، ودعم هذه املشاريع 

باملجموعات القصصية التي حتمل معايير عربي 21، أو مبكتبات قرائية لألطفال احلاصلني على 
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املراكز األولى في مسابقات تتعلق بالقراءة. أيضًا أقام الصالون عدة معسكرات قرائية في الهواء 

الطلق في البرميي ومحضة حيت استضاف فيها بعض كتاب أدب الطفل واملهتمني بهذا املجال. 

وأخيرًا أطلق الصالون مشروع )قراءات في أدب الطفل( على قناة مساءات ثقافية اإللكترونية 

عبر اليوتيوب، ويعنى املشروع باستعراض أبرز القصص الفائزة بجوائز عربية أو تنطبق عليها 

معايير عربي 21، ويتّم التركيز في احللقة على الكاتب والرسام ودار النشر ومضمون القصة 

وطرق احلصول عليها.

س- مختبر الطفل، بيت الزبير
 

الراشدي،  أحمد  الزميل  ومن  شخصّيًا  مني  املكون  الطفل  مختبر  في  عضوة  باعتباري 

سأتعرض بتفصيل أكثر لتجربتنا في التخطيط واإلدارة لهذا املختبر. حيث قررت إدارة مؤسسة 

بيت الزبير تدشني مجموعة من املختبرات األدبية والثقافية في مجاالت الشعر واملسرح والفنون 

والطفل. وخالل العام 2016-2017 قمنا بوضع خطة للفعاليات واألنشطة التي نريد القيام بها، 

وسعينا لتحقيق األهداف التالية:

تأصيل الهوية احلضارية الُعمانية.  -1

بناء قدرات املرتبطني بثقافة الطفل )الكاتب والرسام والطفل واألسرة والناشر(.  -2

تقدمي أفكار ومبادرات نوعية في مجال أدب الطفل.  -3

إثارة اهتمام العائالت وتشكيل بؤرة جذب تستقطب األطفال وحتتويهم بشكل مفيد.  -4

وانقسمت فعاليات املختبر إلى قسمنْي أساسينْي، هدف القسم األول إلى إشراك األطفال في 

مجموعة من الفقرات املتنوعة التي يجمعها موضوع واحد ولكنها ُتقدم من ثالثة محاور مختلفة 

هي: القراءة واملعرفة والترفيه. في مجال القراءة كان يتّم اختيار قصص تتعلق بعنوان الورشة 

والتفاعل والتحاور مع املشاركني، وفي مجال املعرفة كان يتّم تقدمي معلومات علمية حُتبب الطفل 

إلى االهتمام مبوضوعات محددة وتشجعهم على االهتمام بها أو البحث فيها. وفيما يتعلق بجانب 

التسلية متَّ التركيز على الرسم واأللوان، وأحيانًا تعليم الطفل تقنيات رسم املوضوع الذي جرى 

اختياره. وحتقَّق لهذه الفعالية الكثير من القبول واإلعجاب من األطفال واملهتمني بسبب فكرتها 

لثالث  ولفترة متتّد  واحد  وفنية حول موضوع  وعلمية  قرائية  أنشطة  عدة  التي جمعت  املبتكرة 

ساعات تقريبًا.
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أما القسم الثاني فكان الهدف منه هو االهتمام بتأهيل عدد من الرسامني والرسامات في 

مجال رسم قصص األطفال، وهو مجال لم ينل اهتمامًا من ناحية التأهيل اجلاد وحتت إشراف 

متخصص. ولم تقتصر األهداف هنا على تأهيل الفنانات وإمدادهم بالتقنيات والتدريب الالزم، 

بل كان الطموح هو إنتاج عمل متكامل يحمل بصمة عمانية واضحة من خالل نصوص احلكايات 

الشعبية العمانية التي متَّ اختيارها لترافق هذه اللوحات. فمن املالحظ أن عددًا نادرًا من األعمال 

القصصية املوجهة لألطفال يتّم فيها االستعانة برسامات عمانيات، وبجماليات وعناصر مستمدة 

من صميم الثقافة العمانية وموروثها، وإن وجدت فإن رسوماتها ينقصها اجلانب اإلبداعي والفني 

الذي يطمح إلى حتقيقه املختبر.

متَّ التخطيط ملجموعة من الفعاليات مع اقتراح العناوين واحملاور، والشخصيات التي ميكنها 

املشاركة، واجلدول الزمني لتنفيذ هذه الفعاليات ومتَّ حتديد الفئات التي تستهدفها األنشطة بناء 

على اإلمكانات املتوفرة، والتكلفة املادية واألدوات املستخدمة والهدايا التي سيتم تقدميها لألطفال 

املشاركني. كما قام العاملون في متحف بيت الزبير بالتواصل بشكل دائم ومنظم مع املشرفني 

الفعاليات بكل متطلباته، إلى  التي جرى استضافتها وجتهيز موقع  على املختبر والشخصيات 

جانب التصميم اجلذاب إلعالنات الفعاليات التي كان يتّم نشرها في مواقع التواصل االجتماعي، 

الفعالية. وقد  يتّم قبل أسبوع على األقل من بدء  مع إجراءات التسجيل واملشاركة، وكان ذلك 

م الضيوف واملشاركون مبكافأة مالية تقديرًا جلهودهم، وبالنسبة إلى األطفال فقد كان املختبر  ُكرِّ

يوفر وجبات خفيفة لألطفال املشاركني مع هدايا مقدمة من املؤسسة. واحتوى جدول املختبر على 

الفعاليات التالية التي سيتّم التطرق لها بتفصيل أكثر في اجلداول الالحقة:

ورشة متخصصة في الرسم لقصص األطفال قدمتها الفنانة العراقية انطالق محمد علي.   .1

ورش عامة لألطفال قدمتها الفنانة انطالق محمد علي بالتزامن مع معرض مسقط للكتاب   .2

.2017

سلسلة من ورش للقراءة واملعرفة والرسم لألطفال حتت عنوان )ماذا تعرف عن..(.  .3

معرض كتاب متخصص في أدب الطفل.  .4

تدشني وإطالق مسابقة املبادرات القرائية في املدارس. والتي متَّ إطالقها في بداية السنة   .5

م. الدراسية  2017- 2018 

إطالق مسابقة للتأليف القصصي، يقوم فيه بيت الزبير باختيار النصوص املتأهلة ودعمها   .6

وتوزيع. من طباعة ونشر 
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أواًل: الورشة املتخصصة يف الرسم لقصص األطفال:
عنوان الورشةعنوان الورشة

إطالق قصة جتريبية للتنافس على رسم لوحات فنية، ثم انتقاء اللوحات فكرة الورشة  -1

للورشة. املترشحني  واختيار 

معهم  والتواصل  فبراير 2017،  من  األول  في  املتأهلني  عن  اإلعالن  متَّ   -2

األولية. للتحضيرات 

التراث  من  واحدة  لقصة  لوحتني  بوضع  الورشة  في  مشارك  كل  قام   -3

الورشة(. أثناء  )في  العماني  الشعبي 

العمل  يجري  واحد  كتاب  في  لتكون  الفنية  واألعمال  القصص  متَّ جمع   -4

على إصداره في املرحلة املقبلة، ويكون الكتاب صادرًا عن مختبر الطفل 

املناسب. العنوان  اختيار  الزبير مع  مبؤسسة 

عقدت الورشة في الفترة من 22- 27 من فبراير 2017، ومبعدل خمس   -5

الزبير  بيت  مؤسسة  إلى  احلضور  املشاركني  من  وطلب  يومّيًا،  ساعات 

مبسقط إلنهاء كل ما يتعلق بالكتاب ليكون جاهزًا للنشر.

االهتمام مبجال الرسم ألدب الطفل وهو مجال لم ينل نصيبه من االهتمام أهداف الورشة  -1

من قبل املؤسسات الرسمية األخرى.

لتنمية  وتأهيلهم  لألطفال،  الرسم  مجال  في  ُعمانية  مواهب  اكتشاف   -2

تخصصي. بشكل  قدراتهم 

منحهم الفرصة لطباعة أعمالهم في عمل متكامل موجه لألطفال ومستمد   -3

من احلكايات الشعبية العمانية.

في املرحلة األولى متَّ فتح الترشح جلميع الفنانني والفنانات من املهتمني الفئة املستهدفة  -1

بالرسم في مجال أدب الطفل.

بعد فرز األعمال التي قدمتها الرسامات، متَّ اختيار خمس رسامات ملتابعة   -2

الورشة التخصصية.

الفنانة العراقية انطالق محمد عليتقدمي الورشة

اإلشراف 

العام

1- الفنانة العراقية انطالق محمد علي

2- أحمد الراشدي
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أمامة اللواتيحترير النصوص

الرسامات 

املتأهالت

هالة  احلسني،  مرمي  اجلديدي،  ماجدة  الفارسي،  سوسن  العنقودي،  ذهالء 

الريامي

تعبئة استمارة املشاركة، وإرسال 3 لوحات فنية للقصة املرفقة كأقصى الشروط  -1

حد.

حتديد أبعاد العمل، وترك املجال مفتوحًا الختيار املواد املستخدمة في   -2

الرسم.

متَّ حتديد موعد استالم األعمال بتاريخ 25 من يناير 2017.  -3

متَّ توضيح أن عدم َقْيد املشارك في الورشة يعفى املؤسسة من أي التزام   -4

فيما يخص باملكافآت.

كانت املشاركة في الورشة التخصصية للمتأهلني مجانية.  -5

باإلضافة إلى الورش السابقة التي متَّ التخطيط لها، قام مختبر الطفل باستضافة الكاتبة 

الكويتية لطيفة بطّي وذلك في أثناء زيارتها ملسقط، وحملت الفعالية عنوان )حكاية من الكويت في 

البيت(، استفاد فيها األطفال من كاتبة لها عدد من املؤلفات في مجال أدب الطفل، كما أنها تولي 

اهتمامًا خاّصًا باملوروث الشعبي اخلليجي.

ثانيًا: ورشتان مسائيتان لألطفال باسم متحف بيت الزبري يف الفعاليات املصاحبة 
ملعرض مسقط الدولي للكتاب 2017. 

كفى حتكيعنوان الورشة

االهتمام مبجال الرسم ألدب الطفل، وهو مجال لم ينل نصيبه من االهتمام أهداف الورشة  -1

من قبل املؤسسات الرسمية األخرى.

لتنمية  وتأهيلهم  لألطفال،  الرسم  مجال  في  ُعمانية  مواهب  اكتشاف   -2

تخصصي. بشكل  قدراتهم 

منحهم الفرصة لطباعة أعمالهم في عمل متكامل موجه لألطفال ومستمد   -3

من احلكايات الشعبية العمانية.
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1- تدريب الطفل للتعبير عن عوامله الفنية الداخلية الفطرية.الفئة املستهدفة

2- حتفيز اخليال واالبتكار لدى الطفل.

3- تقدمي نشاط ترفيهي باسم املؤسسة بالتزامن مع معرض مسقط للكتاب.

كانت فكرة الورشة أن يرسم األطفال رسومات داخل كفهمفكرة الورشة

انطالق محمد عليتقدمي الورشة

أحمد الراشدياإلشراف على الورشة

ثالثًا: سلسلة من ورش للقراءة واملعرفة والرسم
القراءة والبحث من خالل اختيار موضوعات تثري أهداف الورشة الطفل على  1- تشجيع 

للمعرفة. وتثير خياله وحبه  الطفل علمّيًا 

2- التشجيع على التواصل االجتماعي بني األطفال.

3- إيجاد مكان نوعي للعائالت العمانية .

1- تقدمي أربع ورش متنوعة في محاورها جتمع بني القراءة واجلانب العلمي فكرة الورشة

واجلانب الفني املتمثل في الرسم.

وتخصصه،  اهتمامه  حسب  كلٍّ  الشخصيات  من  مجموعة  استضافة   -2

يتعرف من خاللها الطفل على معلومات تخصصية عن موضوع الورشة، ولكن 

مبسط. بأسلوب 

3- تنقسم كل ورشة إلى ثالثة أقسام كل منها ملدة زمنية تبلغ 40 دقيقة، يتّم 

في اجلزء األول قراءة القصة أو القصص وحوار األطفال مع املشرفني على 

املختبر، وفي اجلزء الثاني تقدمي اجلانب العلمي بشكل مشوق من قبل ضيوف 

متخصصني في موضوع الورشة، وفي اجلزء الثالث رسم موضوع الورشة 

مع فنان من بيت الزبير.

1- متَّ تخصيص ورش لألطفال من 7- 10 سنوات.الفئة املستهدفة

2- متَّ تخصيص ورش أخرى لألطفال من 10-12 سنة.

أمامة اللواتيتقدمي الورشة

أحمد الراشدي

عدد من املتخصصني كلٍّ في مجاله
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أمامة اللواتياإلشراف على الورشة

أحمد الراشدي

احلد األقصى 40عدد املشاركني

1- مكافأة مالية وقدرها 100 ريال لكل ضيف مشارك من اخلارج.مكافآت الورشة

من  مقدمة  طفل  لكل  وهدية  املشاركني،  لألطفال  خفيفة  وجبة  توفير  متَّ   -2

الزبير. بيت  مؤسسة 

عرض مفصل لورش القراءة واملعرفة والرسم التي تمَّ تنفيذها
تحت عنوان )ماذا تعرف عن.....(:

الضيوفتاريخ الورشةعنوان الفعالية
اللواتي والطفل حمزة 29 أكتوبر 12016 - الطيور الراشدي وأمامة  1- أحمد 

اللواتي.

2- د. حمد الغيالني، خبير بيئي ومسئول التوعية 

العمانية. البيئة  بجمعية 

3- الفنان التشكيلي : د. مروان عمران.

تواصل 17 من ديسمبر 22016 - األفالك وفريق  املسرحي محمد خلفان  الفنان   -1

املسرحي.

2- زكية املقيمي، نائبة رئيس فريق الدعم التعليمي 

باجلمعية الفلكية العمانية.

3- الفنان التشكيلي : د. مروان عمران.

الراشدي والطفل حمزة ا إبريل 32017 - الديناصورات اللواتي وأحمد  1- أمامة 

اللواتي.

2- املهندسة عبير السيفي )مهندسة في شركة تنمية 

نفط ُعمان وعضو اجلمعية اجليولوجية العمانية(.

3-الرسامة تيمورة البوسعيدي  )رسامة تقيم ورشًا 

للرسم في املدارس(.

1- أحمد الراشدي وأمامة اللواتي.20 من مايو4 - السفن

2- الفنانة التشكيلية طاهرة فدا.
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مبادرات أخرى:
هناك مجموعة أخرى من املبادرات املجتمعية التي هدفت إلى تقدمي أنشطة نوعية ومنها على 

سبيل املثال، مركز أبجد لالستشارات التربوية بإدارة الدكتورة فاطمة أنور اللواتي، والذي قدم 

ورشة لكتابة القصة لألطفال، وورشة أخرى لكتابة قصص األطفال موجهة للكبار، وقام املركز 

بعدها بطبع ثالث من إنتاجات هذه الورشة من قصص األطفال ومتَّ تدشينها في حفل خاص، 

كما متَّ توزيعها على عدد من املدارس واملكتبات العامة )متابعة شخصية(. 

وقدمت مبادرة صدى الشباب بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة فعاليات ملتقى األسرة 

القارئة، تضمنت ورشتني للكبار بعنوان )كيف تقرأ ألطفالك؟( ملنى الكلباني، وورشة )كيف تنشئ 

مكتبة عائلية ناجحة؟( ألحمد الراشدي، وورشًا قرائية لألطفال من سن 7-9 سنوات، إلى جانب 

عروض مسرح العرائس مع ميثاء املنذري وميعاد الهنائي للفئة العمرية 4- 6 سنوات، وورشة 

)هيَّا نقرأ( قدمتها بثينة العلوي ورسم القصص مع يوسف النحوي، وورشة أخرى للمسرحي 

محمد النبهاني بعنوان )صندوق املرح( )2017، صفحة أدب الطفل في ُعمان(. ومن الفعاليات 

املسرحية املهمة التي ٌأقيمت في السلطنة خالل العام املاضي 2016 في الفترة من4-9 ديسمبر، 

عروض مسابقة مسرح الطفل ضمن مهرجان الطفل العربي "ملسرح الطفل والكبار والشارع" 

والذي تضمن عروضًا مسرحية من ُعمان وتونس والكويت )2017، صفحة أدب الطفل في عمان(.

سادسًا: املعوقات والطموحات
تنفيذها  جرى  عديدة  فعاليات  من  وجتارب  مناذج  إليها  التطرق  متَّ  التي  املبادرات  متثل 

ضمن شرائح واسعة من املجتمع، وهي ليست سوى رصٍد محدود للمبادرات التي مت إطالقها في 

السنوات األخيرة والتي أمكن احلصول عليها من خالل املالحظة املباشرة وتتبع هذه الفعاليات 

عبر املواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، والتواصل الشخصي في بعض احلاالت 

مع املشرفني عليها. مع مالحظة أن العديد من املبادرات التي متَّ تنفيذها في السنوات السابقة لم 

يتم االهتمام بتوثيقها بشكل مكتوب أو مرئي من قبل القائمني عليها، خاصة أن بعضها كان يتّم 

مببادرات فردية من املهتمني ورمبا في حدود جغرافية ضيقة. ولكن مع انتشار وسائل التواصل 

االجتماعي وإمكانية صنع أفالم قصيرة ال تتجاوز الدقائق لتتضمن لقطات متفرقة من الفعاليات، 

فإننا جند أن الفعاليات احلالية تقوم بتوثيق أنشطتها بالصوت والصورة وبطرق مبتكرة وجذابة.

وحول الصعوبات التي تواجهها جهود تشجيع القراءة لألطفال - ورمبا افتتاح أول مكتبة 
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للطفل في ُعمان العام الفائت وهو إجناز تأخر طوياًل- هو عدم وجود مكتبات عامة للطفل ممولة 

من قبل الدولة في أنحاء السلطنة، وهذه املكتبات هي التي ميكنها أن تؤسس لثقافة قرائية تبدأ 

في مرحلة ما قبل املدرسة لتتواصل خالل املراحل الدراسية املختلفة للطفل. حيث إن حتفيز الطفل 

باللغة  القراءة  للقراءة خاصة  القراءة وحب املعرفة يتطلب االبتكار والتجديد جلذب الطفل  على 

العربية األم.

من الصعوبات األخرى التي تواجهها جهود ثقافة الطفل هو عدم وجود دور نشر ُعمانية 

متخصصة في طباعة ونشر وتصميم كتب لألطفال، ومع أن دار الغشام العمانية وهي أول دار 

ُعمانية للنشر قامت بطباعة عدد من اإلصدارات املوجهة للطفل وبدعم من جمعية الكّتاب واألدباء، 

إال أن الدار تبقى غير متخصصة في هذه النوعية من اإلنتاج والتوزيع. وإلى جانب دار الغشام 

فإن هناك دارًا أخرى هي دار الوراق وهي ما زالت دارًا ناشئة، وما زالت جهود إنتاج وتوزيع 

كتب األطفال فيها متواضعة. أيضًا في حالة توجه الكاتب للنشر في دور النشر العربية املختلفة 

بسبب احتراف هذه الدور في عمليات التصميم والرسم والتوزيع، فإن عليه حتمل عبء توفير 

وتوزيع إصداراته املوجهة لألطفال داخل السلطنة، وإذا رغب الكاتب في توفير إصداراته في 

املكتبات ومنافذ البيع، فعليه أن ينتظر معارض الكتاب السنوية لشراء نسخ كافية جتنبًا لتحمل 

الكلفة املالية الناجتة عن رسوم شحنها في غير موسم معرض الكتاب السنوي، ثم يقوم بتوزيعها 

على منافذ البيع، وأغلب منافذ البيع تقتطع جزءًا من املبيعات يتراوح بني %60-30. 

بأدب  اهتمامًا  شهدت  األخيرة  السنوات  فإن  والصعوبات  املعوقات  هذه  من  الرغم  وعلى 

وبشكل جذاب،  لألطفال  كتبًا  توفر  التي  اإللكترونية  املكتبات  بعض  وظهور  عام،  بشكل  الطفل 

إلى جانب ازدياد املبادرات الفردية واملؤسسية التي تهدف لتشجيع القراءة وذلك عبر مسابقات 

القراءة وكتابة القصة، وورش كتابة القصة التي تبناها عدد من املدارس واجلهات الثقافية. إلى 

جانب ازدياد اإلصدارات املوجهة للطفل من قبل الكاتبات العمانيات وفوز بعضهن بجوائز على 

مستوى عربي أو محلي أو اإلشادة في املسابقات العربية بهذه اجلهود في مجال الكتابة والتأليف 

والرسم للطفل في مختلف الفنون األدبية.

الطموحات
التي ميكن من خاللها تأسيس برامج ثقافية متخصصة فهي  أما الطموحات والتوصيات 

تعتمد على الفئات التي ستتوجه إليها، وبوصفي مهتمة وكاتبة في مجال أدب الطفل سأركز على 

اجلوانب التي تتعلق بهذه املجاالت عبر اقتراح اآلتي:
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بالنسبة إلى الباحثني واملهتمني باجلانب األكادميي فإن املؤمترات املتخصصة ُتعد محفزة   -1

للغاية ومطلوبة سواء على مستوى التنظيم أو التحكيم في البحوث املقدمة. وسيكون من الفائدة 

الكبيرة نشر هذه البحوث والدراسات وإصدارها بشكل مطبوع. إلى جانب االستمرار في 

رفد السلطنة باملؤمترات املخصصة لقضايا الطفل، مع إقامة معارض مصاحبة مخصصة 

لإلصدارات األدبية والفنية والعلمية املتعلقة بثقافة الطفل.، وهي فرصة لتعريف املشاركني 

باإلصدارات العمانية في مجال ثقافة الطفل.

مدارس  على مستوى  الطفل  أدب  في  متخصصة  ونشرات  قرائي  برنامج  إطالق  املهم  من   -2

السلطنة لتحفيز حب القراءة باللغة العربية؛ حيث إن من اإلشكاليات املاُلحظة هو عدم معرفة 

الطفل باإلصدارات العربية التي تخاطب الفئات العمرية املختلفة، إلى جانب إقبال طلبة املدارس 

العربية. وجند أن  اللغة  باللغة اإلجنليزية على حساب  القراءة  اللغة على  ثنائية  اخلاصة أو 

املدارس احلكومية واخلاصة وبتحفيز داخلي وجهود ذاتية قامت بإطالق مبادراتها القرائية 

على مستوى طالب املدرسة بهدف تشجيع الطفل على القراءة، خاصة بعد إطالق العديد من 

املبادرات القرائية على مستوى الوطن العربي، ومن هنا حاولت املدارس في السلطنة االستفادة 

من هذه التجارب العربية في تنفيذ وابتكار أفكار مشابهة على مستوى املدرسة. إلى جانب 

إقامتهم ورش قراءة وكتابة القصة باستضافة كًتاب القصص، وإقامة أسابيع مخصصة للقراءة 

وحّث الطالب على الدخول في منافسات لقراءة وتلخيص أكبر عدد من الكتب. وفي مختبر 

الطفل ببيت الزبير، متَّ تنظيم مسابقة على مستوى مدارس السلطنة وبالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم حيث جرى تشكيل جلان لوضع أطر املسابقة وجلنة التحكيم والشروط وغير ذلك من 

اإلجراءات، وسوف يتّم إطالق النسخة الثانية قريبًا حتت عنوان )مسابقة املبادرات القرائية( 

وتستهدف تكرمي املبادرات القرائية األكثر إبداعًا تكرميًا معنوّيًا ومادّيًا.

ضرورة االستثمار الثقافي من قبل املؤسسات احلكومية واخلاصة وعلى مدى زمني طويل   -3

املوجهة  اجلودة  وذات  املتخصصة  للكتب  السلطنة  وإنتاج  صناعة  تستهدف  خطة  لوضع 

لألطفال مساوية لتلك اجلهود املبذولة في الدول العربية األخرى، وليست جهود الكتابة في 

مجال ثقافة الطفل متواضعة فقط بل في كل مجاالت العمل املوجه للطفل في كل مراحله 

من الرسم والتصميم واإلخراج والطباعة، ورمبا إنشاء دار نشر ُعمانية متخصصة في هذا 

اجلانب ُيَعّد خطوة على الطريق الصحيح.

الطفل  ثقافة  مجال  في  والناشطني  والفاعلني  املهتمني  من  العماني  الطفل  رابطة  إنشاء   -4
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يكون من أهم أهدافها ترسيخ مبدأ القراءة، وتأهيل العاملني بهذه املجاالت، والتعاون مع 

املؤسسات العربية والعاملية ذات اخلبرة والقدرات في تنفيذ مشاريع ثقافية قوية، وإعداد 

األدبية. واملجاالت  الفنون  كل  وفي  ونشراً  ورسماً  وبحثاً  وقراءة  كتابة  الطفل  بثقافة  املهتمني 

واملميزة  املتقدمة  والعاملية  العربية  والتجارب  املؤسسات  مع  والتعاون  االستفادة  ضرورة   -5

لتأهيل القائمني على ثقافة الطفل، وخلق صناعة كتاب الطفل في سلطنة ُعمان بإقامة ورش 

تدريبية متخصصة يتم فيها استضافة الكتاب واملتحدثني واملتخصصني في صناعة ونشر 

والكتابة  العلمي  البحث  مبجاالت  املهتمة  الفئات  واستهداف  وعاملّيًا،  عربّيًا  الطفل  كتاب 

والنشر والرسم والتصميم والعمليات املرتبطة بصناعة كتاب الطفل من أبناء البلد وتدريبهم 

بشكل احترافي في املجاالت السابقة.

توسيع االهتمام مناطقّيًا بأنشطة القراءة في مختلف واليات السلطنة، والتجارب السابقة في   -6

هذا املجال تدّل على جناح املبادرات الفردية واملؤسسية في حتفيز القراءة وتوفير الكتاب 

وهي مؤشرات محفزة جّدًا من أجل برامج أكثر دميومة واستمرارًا، ورمبا إنشاء مكتبات 

املدارس خللق  املوجودة في  املكتبات  أو استثمار  لكتب األطفال،  عامة صغيرة مخصصة 

برامج قرائية وأنشطة ال صفية مرتبطة بالقراءة هي البداية لزرع حب القراءة وتأصيله في 

الطفل منذ مرحلة الطفولة.

املدارس  في  والرسم  واملسرح  كاملوسيقى  والتشكيلية  البصرية  الفنون  مبواد  االهتمام   -7

احلكومية، وتفعيلها من أجل إنتاج واكتشاف املواهب في مراحلها املبكرة؛ باعتبارها بيئة 

خصبة لتنمية خيال الطفل وثقافته واخلروج عن األطر التقليدية في تدريس هذه املواد مبزيد 

من االبتكار والتجديد، فعلى املنهج التعليمي املتبع في مثل هذه املواد االعتماد على االبتكار 

واخلروج عن األطر التقليدية.

والفعاليات  األنشطة  عن  لإلعالن  الصحف  قبل  من  مدعومة  إعالنية  مساحات  تخصيص   -8

التي تقوم بها هذه املبادرات والتي ال متلك كلفة دفع اإلعالن، وأيضًا تنحو وسائل اإلعالم 

التقليدية إلى اإلعالم واإلخبار عن األنشطة التي تتبع املؤسسات الثقافية الرسمية؛ وبالتالي 

والتسجيل في  والترويج  التواصل االجتماعي في اإلعالن  الى وسائل  تتوجه هذه اجلهود 

فعالياتها، وعلى الرغم من أنها وسيلة آنية سريعة االنتشار والنشر وتوفر جهدًا بدنّيًا ومادّيًا 

على األفراد، لكن ما يزال لوسائل االعالم التقليدية بريقها وما زالت مؤثرة ومطلوبة لبعض 

واملناطق. الفئات 
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سابعًا: الخاتمة
التي  الثقافية  اجلهود  رصد  عملية  في  التوسع  إلى  مستقباًل  التوثيقية  الورقة  هذه  تهدف 

تخاطب الطفل بحيث تتوسع في سرد املزيد من املبادرات وعلى فترات زمنية أطول، إلى جانب 

إضافة محاور أخرى تركز على ثقافة الطفل واملشتغلني به في سلطنة ُعمان. 

في هذه  استعراضها  والتي متَّ  ُعمان  للطفل في سلطنة  املوجهة  املبادرات  تقسيم  وميكن 

األغلب  في  واحد  فرد  أطلقها  تطوعية  مبادرات  إلى  لها،  املنظمة  اجلهات  حيث  من  الدراسة 

ومبادرات مؤسسية أطلقتها اجلهات احلكومية الداعمة للثقافة وجمعيات تطوعية مهتمة بشئون 

الطفل. وقد متَّ التطرق إلى 11 مبادرة مؤسسية وفردية، تشكل املبادرات الفردية منها خمس 

مبادرات واملؤسسية 6 مبادرات، وأهم العناصر املشتركة التي جتمع بني هذه املبادرات اآلتي: 

توزيع  بل  وأنشطة مفيدة  قرائية  وتقدمي جلسات  األول  املقام  القراءة في  االهتمام مبحور   -1

مثاًل.  العلمية  كاالختراعات  بالعلوم  املتعلقة  املبادرات  قلة  ونلحظ  لألطفال،  ومكتبات  قصص 

2-  الفئة الرئيسة التي تخاطبها هذه املبادرات هي فئة األطفال ومن ثم بقية الفئات كأولياء 

األمور والتربويني والرسامني، فمثاًل خاطبت بعض هذه املبادرات اآلباء واألمهات وحفزتهم 

على تشجيع أطفالهم على القراءة واقتناء القصص وإرشادهم ألفضل الطرق للقراءة واختيار 

الكتب املناسبة.

3-  ُتعّد جميع هذه املبادرات تطوعية وغير ربحية حيث لم تفرض رسومًا للمشاركة في فعالياتها، 

وهو ما ساهم في جناحها واستفادة جمهور كبير من األطفال منها.

تتصف هذه املبادرات بأنها دائمة، وإن كان بعضها يقيم فعالياته بفواصل زمنية متفاوتة   -4

لكنها تتميز بحركتها وعدم توقفها، بل محاولة االستمرار فيها على الرغم من بعض التحديات. 

مجال  في  مسابقات  كونها  املتقدمني  بني  التنافس  على صفة  املبادرات  هذه  بعض  تعتمد   -5

فيها. للفائزين  مادية  جوائز  تخصص  أيضًا  أنها  وجند  األدبية،  والكتابة  القراءة 

باستثناء مبادرتني إلكترونيتني ومبادرة تأسست في البرميي وأخرى في سمائل فإن بقية   -6

احملافظات  باستهداف  قام  أغلبها  أن  إال  مسقط،  من  تأسيسها  في  انطلقت  املبادرات 

املختلفة. السلطنة  مناطق  جتوب  كانت  التي  القرائية  كاحلافالت  األخرى  والواليات 

فإن  الشخصية  املتابعة  خالل  ومن  الورقة  هذه  نشر  وقت  حتى  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 

املبادرات التطوعية مستمرة خاصة املبادرات الفردية مثل إقامة مكتبات تعتمد على التبرعات في 

توفير الكتب في بعض املراكز والقرى؛ بحيث تضم أيضًا إصدارات للطفل، أو تقدمي فعاليات 
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خاصة لألطفال املرضى في املستشفيات. ومن املهم أيضا التأكيد على أن هناك مجموعة كبيرة 

وتنطلق من  انطلقت  قد  الورقة احلالية-   تكن محور  لم  والتي  للطفل -  املوجهة  الفعاليات  من 

مشاريع ربحية ولكنها تخدم ثقافة الطفل، وتنمي ملكة التفكير العلمي والبحثي لديه، وهو ما يشير 

إلى رغبة مجتمعية واسعة في االستفادة من األنشطة والفعاليات الثقافية والقرائية والتحفيزية 

ا إن كانت مجانية أو مدفوعة الثمن.  املوجهة للطفل مبختلف فئاته العمرية، وبغض النظر َعمَّ
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احتفالية اليوم العاملي لإلعاقة 

تحت شعار املستقبل متاح للجميع
ديسمرب 2019

عرض: إيثار جمال *

أقــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي صبــاح يــوم الثالثــاء 3 ديســمبر 2019 

احتفاليــة اليــوم العاملــي لإلعاقــة حتــت شــعار املســتقبل متــاح للجميــع، بالشــراكة مــع اجلمعيــة 

املصريــة لتقــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتوحــد، وبرعايــة معالــي الدكتــورة غــادة والــي وزيــرة 

التضامــن االجتماعــي، واملجلــس القومــي لشــئون اإلعاقــة واملجلــس القومــي للمــرأة. 

كان هــدف االحتفاليــة ترســيخ مفهــوم اإلتاحــة مبختلــف مجاالتهــا خلدمــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، وعــرض جهــود الشــركاء فــي املجتمــع املدنــي فــي مجــال اإلعاقــة، وتوفيــر أطــر مختلفــة 

مــن اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

الدمج والتنمية
بــدأت كلمــات االفتتــاح بكلمــة األســتاذة مهــا هاللــي رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة املصريــة 

لتقــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتوحــد، أكــدت فيهــا أن اختيــار اجلمعيــة ملوضــوع املســتقبل 

متــاح للجميــع جــاء للتركيــز علــى أهميــة اإلتاحــة للوصــول إلــى حتقيــق التنميــة املســتدامة، ودعــت 

ــي  ــة ف ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــًا بحق ــع اعتراف ــة للجمي ــة للمســاواة واإلتاح ــاء األولوي إلعط

الدمــج واملشــاركة فــي احليــاة اليوميــة ملجتمعاتهــم.

واســتعرضت مبــادئ حتقيــق اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبينهــا إزالــة احلواجــز 

الثقافيــة واالجتماعيــة وتســليط الضــوء علــى القــدرات واإلمكانــات التــي يتمتــع بهــا األشــخاص 

ذوو اإلعاقــة، واســتحداث الدولــة لسياســات وتشــريعات ترتكــز علــى مبــدأ املواطنــة واملســاواة 

* سكرتيرة حترير املجلة.
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ــة لتناســب اســتخدام األشــخاص ذوي  ــة والتكنولوجي ــات املادي ــل البيئ ــرص، وتعدي ــؤ الف وتكاف

اإلعاقــة مــن خــالل تبنــي مبــدأ التصميــم العــام الــذي يتضمــن تصميــم بيئــات ماديــة وتكنولوجيــة 

جامعــة ودامجــة قابلــة لالســتخدام مــن أبنــاء املجتمــع كافــة.

ــه باملشــاركة فــي  وأضافــت أن الشــخص ذا اإلعاقــة جــزء مــن املجتمــع ويجــب الســماح ل

ــاة العامــة مــن دون انفصــال أو عــزل. احلي

وأكــدت أن اإلتاحــة مــن أهــم احلقــوق التــي اعتمدتهــا الــدول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

بوصفهــا حقــًا أصيــاًل يفتــح لهــم طريــق الوصــول إلــى حقوقهــم فــي التنقــل والصحــة والتعليــم 

ــوق. ــم وغيرهــا مــن احلق والســكن املالئ

ــة ذوي  ــى أن تنمي ــواب، مشــيرة إل ــس الن ــة هجــرس- عضــو مجل ــورة هب ــت الدكت ــم حتدث ث

اإلعاقــة تكــون مــن خــالل املجتمــع بدمجهــم فــي التعليــم والعمــل والصحــة وكل القضايــا، وهــو 

مــا يجــب أن يقابلــه فعــل قــوي جتــاه اإلتاحــة والتيســيرات وتوفيــر وســائل مســاعدة، وهــو مــا 

حققتــه املبــادرة التــي نفذهــا املجلــس القومــي للمــرأة واســتمرت فــي عــام اإلعاقــة، وهــي مبــادرة 

صديقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي جــاءت مــن منظــور االقتنــاع بــأن التحــاق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة بقاطــرة التنميــة يعنــي دمجهــم وإتاحــة كل األماكــن لهــم، وأوضحــت أن املبــادرة 

ــذ  ــة، ومتَّ تنفي ــب ذوي اإلعاق ــن جان ــادًا م ــن ارتي ــر األماك ــة أكث ــة إلتاح ــي كل محافظ ــدأت ف ب

ــاهم  ــذا يس ــوم، وهك ــرى الي ــات أخ ــي - محافظ ــتمرة ف ــي مس ــات وه ــي - محافظ ــادرة ف املب

ــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. املجلــس القومــي للمــرأة فــي دفــع القاطــرة وتيســير حي

ــذي  ــر ال ــن التغيي ــة ع ــي لإلعاق ــس القوم ــام املجل ــن ع ــور أشــرف مرعي-أم وحتــدث الدكت

حــدث فــي تنــاول قضايــا ذوي اإلعاقــة، وكيــف تطــور منــذ أعلنــت األمم املتحــدة تخصيــص يــوم 

عاملــي لــذوي اإلعاقــة فــي عــام 1992 فتزايــد حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حقوقهــم 

بقبــول االختــالف وقــدرة اآلخريــن علــى رؤيــة اإليجابيــات، ومــرَّ الوعــي بالقضيــة مبراحــل بــدأت 

ــم تزايــد صــدى الصــوت مــع إطــالق العقــد العاملــي للمعاقــن، وإقــرار  بالشــعور بالتعاطــف، ث

تشــريعات حتفــظ حقــوق ذوي اإلعاقــة ليكــون هنــاك ســند قانونــي يحفظهــا، وكيــف تلــت ذلــك 

مرحلــة أكثــر تقدمــًا وهــي التطبيــق، وهــو مــا يــزال فــي حاجــة جلهــود كبيــرة وفعاليــات كثيــرة 

مثــل فعاليــة اليــوم لترســيخ الوعــي بــأن تنميــة ذوي اإلعاقــة تعنــي تنميــة املجتمــع كلــه.

ــة حــن  ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــاول حق ــي تن ــذي ميكــن ملســه ف ــر ال ــى التغي وأشــار إل



205
مجلة الطفولة والتنمية -ع 36 / 2019

أطلقــت األمم املتحــدة فــي يونيــة املاضــي إســتراتيجية لدمــج ذوي اإلعاقــة فــي سياســاتها 

وأصبحــت لهــا معاييــر تطالــب الــدول بااللتــزام بهــا، وتنــاول مثــاال آخــر وهــو إصــدار مجلــس 

األمــن قــرارًا بحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مناطــق النــزاع املســلح. مؤكــدًا أن املنظومــة 

ــة. ــر فاعلي ــة تتجــه حلفــظ حقــوق ذوي اإلعاقــة بشــكل أكث العاملي

ــدرات األشــخاص ذوي  ــع ق ــة رف ــات بأهمي ــزداد االقتناع ــى أن ت ــل عل ــد ضــرورة العم وأك

اإلعاقــة، ودمجهــم، مــع التأكيــد علــى وجــود حتديــات فــي حيــاة كل األفــراد وبينهــم ذوو اإلعاقــة؛ 

وبالتالــي ليــس شــرطًا أن تكــون لــدى ذوي اإلعاقــة قــدرات خارقــة، وأن علينا أن نتقبــل اختالفهم.

ثــم حتــدث الدكتــور حســن البيــالوي- أمــن عــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة مؤكــدًا 

أن اليــوم العاملــي لــذوي اإلعاقــة فرصــة ســانحة للعمــل وفــق شــراكات مــن أجــل تعزيــز حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإذكاء الوعــي بحــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اجلوانب السياســية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وهــو مــا يتواصــل مــع شــعار "املســتقبل متــاح للجميــع" 

ــة  ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــااًل حلق ــع إعم ــاح للجمي ــامل ومت ــع ش ــة مجتم ــو إقام ــعيًا نح س

ومتكينهــم مــن أجــل التنميــة الشــاملة املنصفــة واملســتدامة وفقــًا لألهــداف التنمويــة املســتدامة 

.2030
ــن ذوي  ــال م ــج األطف ــل ودم ــة تأهي ــًا بقضي ــًا متعاظم ــولى اهتمام ــس أـ وأوضــح أن املجل

اإلعاقــة منــذ بدايــات تأسيســه، ودعــم جهــوده بسلســلة مــن البرامــج واملشــروعات اإلســتراتيجية 

ــق  ــدأ الدمــج وف ــق مب ــة، وحتقي ــال ذوي اإلعاق ــوق األطف ــال حق ــي اســتهدفت باألســاس إعم الت

إمكاناتهــم وقدراتهــم، وتأكيــد مبــدأ عــدم التمييــز واملســاواة، والعمــل علــى توفيــر البيئــة اآلمنــة 

لهــم وحمايتهــم مــن اإلســاءة، وصــواًل إلــى مســتقبل أفضــل.

ــة  ــوان "تربي ــئة حتــت عن ــي التنش ــوذج ف ــق من ــود، بتطبي ــذه اجله ــى تواصــل ه ــار إل وأش

ــة  ــج تنمي ــل، ونه ــي املتكام ــج احلقوق ــي: النه ــات أساســية وه ــة منطلق ــى ثالث ــوم عل ــل"، يق األم

القــدرات واملشــاركة، ونهــج إيقــاظ الــذات. 

وبــّن أن املشــروع اجلديــد الــذي يواصــل بــه املجلــس جهــوده فــي هــذا املجــال هــو "أســاليب 

الكشــف والتدخــل املبكــر ملســاندة الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي ضــوء التطــور العلمــي 

ــة ورفــع الوعــي باألســاليب والبرامــج املناســبة للمراحــل  ــذي يســتهدف تنمي والتكنولوجــي"، وال

ــدان  ــة فــي البل ــال ذوي اإلعاق ــز فــرص الكشــف والتدخــل املبكــر لألطف ــة لتعزي ــة املختلف العمري
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العربيــة، فــي ضــوء التقــدم التكنولوجــي والتطــور العلمــي فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

التــي نتطلــع إلــى متكــن الطفــل العربــي منهــا.

ثــم اســتعرض املهنــدس محمــد رضــا فوزي-مســاعد أمــن عــام املجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة منــوذج تنشــئة الطفــل العربــي الــذي يتبنــاه املجلــس ويقــوم علــى نهــج حقوقــي يهــدف 

إلــى تنميــة وعــي الطفــل، وإيقــاظ ذاتــه، وإطــالق طاقاتــه اإلنســانية فــي التفكيــر العقالنــي 

ــة  ــم واألســرة وتنمي ــة فــي مجــاالت التعلي ــة واخُللقي ــة واملهاري ــه املعرفي ــاء قدرات واإلبداعــي، وبن

ــة  ــع املعرف ــو تأســيس مجتم ــالق نح ــة لالنط ــة اإليجابي ــق املواطن ــي، مبــا يحق ــج االجتماع الدم

ــي. ــدل االجتماع ــادئ الع ــداع ومب ــد واإلب ــر الناق ــة والتفكي ــى العقالني ــم عل القائ

وأشــار إلــى أبــرز القيــم التــي يهــدف النمــوذج إلــى إكســابها للطفــل هــي: التســامح 

واالحتــرام وحريــة التعبيــر وحريــة االعتقــاد واملعرفــة، إلــى جانــب مهــارات تفرضهــا متطلبــات 

ــي. ــذكاء العاطف ــاون وال ــداع والتع ــدي واإلب ــر النق ــا التفكي ــة ومنه ــة الرابع ــورة الصناعي الث

ــة،  ــف اإلعاق ــس ومســئول مل ــرة باملجل ــاح، اخلبي ــد الفت ــورة ســهير عب ــم اســتعرضت دكت ث

جهــود املجلــس فــي مجــال اإلعاقــة التــي بــدأت بالبرنامــج املنزلــي للتدخــل املبكــر لتدريــب 

أمهــات األطفــال املعاقــن املنبثــق عــن برنامــج بورتيــج األمريكــي فــي عــام ١٩٩١، وتبعــه إصــدار 

تقريــر حــول اإلعاقــة ومؤسســات رعايــة وتأهيــل املعاقــن فــي الوطــن العربــي، ودراســة بعنــوان 

ــم إقامــة مؤمتــر واجــب املجتمــع  ــي عــام ٢٠٠٢، ث ــة« ف ــة الطفول ــة فــي مرحل ــات الذهني »اإلعاق

ــة فــي عــام 2010. جتــاه الطفــل ذي اإلعاق

وواصلــت عــرض املشــروعات التــي نفذهــا املجلــس فــي الســنوات األخيــرة وهــي: مشــروع 

"نحــو بيئــة آمنــة حلمايــة الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة مــن اإلســاءة"، ومشــروع "دمــج الطفــل ذي 

اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع"، وأخيــرا مشــروع "التكنولوجيــا املســاندة لدمــج الطفــل العربــي 

ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع" الــذي متَّ االنتهــاء مــن تنفيــذه هــذا العــام.

وقــد هدفــت املشــروعات إلــى تنميــة الوعــي االجتماعــي بالتعامــل مــع الطفــل ذي اإلعاقــة، 

ودمجــه فــي املجتمــع، وإعــداد كــوادر قــادرة علــى بنــاء قــدرات املتعاملــن مــع الطفــل ذي اإلعاقــة، 

ودعــم قــدرة الطفــل ذي اإلعاقــة علــى حمايــة نفســه، وذلــك مــن خــالل توفيــر أدلــة استرشــادية 

وتدريبيــة وكتــب لألطفــال ذوي اإلعاقــة وغيرهــم. 

 وفــي مداخلــة للدكتــور نبيــل صموئيــل- نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء املجلــس العربــي 
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ــاف أن  ــه أض ــة، لكن ــوق ذوي اإلعاق ــام بحق ــي االهتم ــدم ف ــدوث تق ــد ح ــة، أك ــة والتنمي للطفول

املوضــوع يحتــاج لكثيــر مــن العمــل لتغييــر الصــورة الذهنيــة التــي صــارت جــزءًا مــن الثقافــة، 

وأن أمامنــا مشــوارًا طويــاًل لتكــون كل املؤسســات االجتماعيــة واملــدارس واملصالــح متاحــة لــكل 

ذوي اإلعاقــة؛ ولكــي يتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم باعتبارهــم مواطنــن، مؤكــدًا أن بنــاء القــدرات 

وتكافــؤ الفــرص مهمــان جــدًا فــي ســبيل اإلتاحــة والدمــج.

وعــرض األســتاذ محمــد احلنــاوي - املديــر التنفيــذي للجمعيــة املصريــة لتقــدم األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة والتوحــد، جهــود اجلمعيــة فــي مجــال اإلتاحــة التكنولوجيــة بإنشــاء موقــع وتطبيــق 

ــى التواصــل اللفظــي  ــدرة عل ــدي الق ــن فاق كالمــي، وهــو برنامــج تواصــل لألشــخاص املبصري

يســتخدم مــن خــالل جهــاز احملمــول؛ ليســاعدهم علــى التواصــل مــع مــن حولهــم بســهولة، ويعتبــر 

خطــوة رائــدة فــي إطــار متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الدمــج فــي عصــر التكنولوجيــا، 

ودعــم التواصــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســواء بشــكل لفظــي أو غيــر لفظــي.

واســتعرض الفئــات التــي يهــدف التطبيــق إلــى خدمتهــم، وهــم: ذوو اضطراب طيــف التوحيد 

وذوو اإلعاقــة الســمعية وذوو اإلعاقــة البصريــة وذوو اضطرابــات النطــق والــكالم وفاقــدو النطــق 

مــن مختلــف األعمــار، وقــد متَّ تطبيقــه والتدريــب عليــه فــي 24 محافظــة، كمــا عــرض مشــروع 

فرصتــي للتأهيــل املهنــي لــذوي اإلعاقــة الذهنيــة والتوحــد الــذي تنفــذه اجلمعيــة. 

تقنيات عربية
ــف  ــي فــي مجــال اإلتاحــة مبختل ــة عــروض شــركاء املجتمــع املدن ــت اجللســة الثاني وتضمن

مجاالتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بــدأت باألســتاذ محمــد خليفــة، مجموعــة خليفــة لإللكترونيات 

ــي تعدهــا  ــة الت ــة املجتمــع واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة خدم ــات وأنظم ــا تطبيق اســتعرض خالله

ــة  ــات املســاعدة باللغ ــر التقني ــى وضــع إســتراتيجية لتطوي ــي تهــدف إل الشــركة، وجهودهــا الت

العربيــة لتكــون مناســبة للمجتمــع العربــي عامــة واملصــري خاصــة، وبــدأت بتحليــل املشــكالت 

التــي تخــص ذوي اإلعاقــة ووضــع خريطــة طريــق ملجموعــة مــن التقنيــات والتطبيقــات، وتعاونــت 

فــي ذلــك مــع جهــات متخصصــة.

ــة ذوي  ــا الشــركة خلدم ــي تنفذه ــن شــركةFritill املشــروعات الت ــي م وعــرض ســمير عل

اإلعاقــة ومنهــا Majidah App، وهــو منصــة للتدريــب والتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي 
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اإلعاقــة، وكيــف متكنــت الشــركة مــن إيجــاد آالف فــرص العمــل ألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

بعــد تدريبهــم مبــا يناســب قدراتهــم.

وعــرض د.أحمــد القبانــي مؤســس شــركة VRA Peutic املتخصصــة فــي تطويــر 

ــات النمــو،  ــم وصعوب ــات التعل ــع االفتراضــي لعــالج صعوب ــق الواق ــة لتطبي ــات العالجي البرمجي

أنشــطة الشــركة، وأوضــح أن التكنولوجيــا احلديثــة تتيــح تصميــم بيئــات افتراضيــة ثالثيــة 

األبعــاد متكننــا مــن خــالل نظــارة مــن االنفصــال متامــًا عــن الواقــع والعيــش فــي بيئــة افتراضية، 

ــم  ــاالت التعلي ــي مج ــرى ه ــا األخ ــن تطبيقاته ــي، لك ــوى ترفيه ــق محت ــي خل ــتخدم ف ــي تس وه

والتســويق والتعليــم الطبــي والتخطيــط اجلراحــي وعــالج أنــواع مختلفــة مــن الرهــاب واضطــراب 

مــا بعــد الصدمــات علــى ســبيل املثــال وغيرهــا مــن املجــاالت، وأثبتــت مزايــا متعــددة فــي عــالج 

ــت  ــن الوق ــر م ــر الكثي ــي توف ــي. وه ــاه والشــلل الدماغ ــة وتشــتت االنتب ــرط احلرك اضطــراب ف

وحتقــق جناحــًا أســرع فــي تطويــر قــدرات األطفــال، وأوضــح أن هــذا هــو مجــال عمــل الشــركة 

حيــث تقــوم بتطويــر برامــج لتنميــة املهــارات اإلدراكيــة واحلركيــة لألطفــال ذوي صعوبــات التعلــم 

واضطرابــات النمــو، وعــرض منهــج الشــركة فــي التركيــز علــى أنــواع معينــة مــن اضطــراب فــرط 

احلركــة، وعمــل وحــدات برمجيــة بعــد حتديــد فئــة مســتهدفة ومرحلــة عمريــة محــددة، على أســاس 

علمــي لتقييــم قــدرات الطفــل؛ وبنــاء عليــه يتــّم التعــاون بــن املبرمــج واملعالــج ليغطــي البرنامــج 

ــعرات  ــالل مستش ــن خ ــه م ــور قدرات ــه وتط ــس رد فعل ــل، ويقي ــدرات الطف ــي ق ــة ف ــوة معين فج

حيويــة ميكنهــا قــراءة النشــاط الكهربــي فــي دمــاغ الطفــل، وتكييــف مــا يتــّم عرضــه فــي الواقــع 

االفتراضــي مبــا يناســب قدراتــه. 

وعرضــت األســتاذة مــرمي هــالل منســق برنامــج التأهيــل بالهيئــة القبطيــة اإلجنيليــة، جهــود 

ــي  ــتويات؛ املســتوى احملل ــة مس ــى ثالث ــل عل ــا تعم ــت أنه ــة، وأوضح ــال اإلعاق ــي مج ــة ف الهيئ

ــى املســتوى القومــي  ــة بشــكل مباشــر، وعل ــدمي خدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاق مــن خــالل تق

ــع  ــن مؤسســات املجتم ــو تشــبيك ب ــة وه ــدى املصــري لألشــخاص ذوي اإلعاق ــن خــالل املنت م

املدنــي وجمعيــات اإلعاقــة، وعلــى املســتوى الدولــي أيضــًا. وتعمــل الهيئــة مــن خــالل التمكــن 

والدمــج وتفعيــل قضايــا وإســتراتيجيات علــى املســتوين احمللــي والقومــي مــن خــالل التشــبيك 

ــدى ذوي اإلعاقــة.  ــاء القــدرات ل ــة. فضــاًل عــن بن ــات املعني مــع اجلمعي

وعرضــت الدكتــورة نشــوى تركــي مــن جمعيــة نــداء لتأهيــل األطفــال ضعــاف الســمع 
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وزارعــي القوقعــة واإلعاقــات املتعــددة، أهــداف اجلمعيــة وجهودهــا فــي تدريــب 120 إخصائيــًا 

علــى تأهيــل األطفــال متعــددي اإلعاقــة وذوي اإلعاقــة الســمعبصرية للمرحلــة العمريــة املبكــرة، 

ــي  ــة ف ــة خاص ــاج اخلدم ــي حتت ــن الت ــي األماك ــمع ف ــاف الس ــال ضع ــات لألطف ــح حضان وفت

ــًا  ــن واإلدارة وفق ــب اإلخصائي ــن تدري ــى تأســيس وتعي ــة تتول ــد، وأوضحــت أن اجلمعي الصعي

ــم. ــة والتعلي ــج وزارة التربي ــل ومنه ــداء للتأهي ــج ن ملنه

 Perkins كمــا أشــارت إلــى جهــود اجلمعيــة فــي توقيــع مذكــرة تفاهم مــع أكادمييــة بيركنــز

ــة  ــي لألكادميي ــج التدريب ــتخدام البرنام ــة واس ــي ترجم ــة احلــق ف ــا اجلمعي ــكا؛ ملنحه ــي أمري ف

والتدريــب عليــه بواســطة أحــد خبرائهــا بالتعــاون مــع إخصائيــن مــن جمعيــة نــداء. وأوضحــت 

أن اجلمعيــة قامــت بتوقيــع بروتوكــول تعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم إلعــداد كــوادر عاملــة 

ــح 10 فصــول ملتعــددي  ــي فت ــات املتعــددة، وجنحــت ف ــال ذوي اإلعاق ــل األطف فــي مجــال تأهي

اإلعاقــة فــي 10 مــدارس للمرحلــة العمريــة مــن أربــع ســنوات، وغيرهــا مــن اجلهــود التــي أفــادت 

ــم  ــدارس التعلي ــم لدخــول م ــم وتأهيله ــاف الســمع مّت تدريبه ــال ضع ــي 3000 مــن األطف حوال

العــام، إلــى جانــب تدريــب أســرهم واملتعاملــن معهــم والتوعيــة املجتمعيــة بشــكل عــام بحقــوق 

األشــخاص ذوى اإلعاقــة.

ــا  ــي نفذته ــود الت ــم، اجله ــة حل ــر مبؤسس ــئول التطوي ــام مس ــرض يوســف هش ــرًا ع وأخي

ــاظ بهــم فــي هــذه  ــة وضمــان معــدالت االحتف ــر وتوظيــف ذوي اإلعاق ــب وتطوي املؤسســة لتدري

ــه. ــي أداء وظائف ــم ملســاعدته ف ــرد منه ــكل ف ــة ل ــب األدوات املســاعدة الالزم ــف، وجل الوظائ

ــى  ــرف عل ــل للتع ــن العم ــات ألماك ــدم تقييم ــا تق ــة أنه ــن املؤسس ــام م ــال هش ــت ع وأضاف

أوضاعهــا احلاليــة، ومــدى مناســبتها لدمــج ذوي اإلعاقــة، وتقــدم فــي هــذا الصــدد االستشــارات 

الالزمــة إلزالــة احلواجــز اخلاصــة باملنشــأة واحللــول التــي تكفــل وصــول املوظفــن ذوي اإلعاقــة 

علــى قــدم املســاواة مــع غيرهــم، وتســاعدهم علــى االندمــاج الكامــل فــي بيئــة العمــل واالســتمرار 

فيهــا.
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تحية حليم .. عاشقة النوبة *

إعداد: محمد أمين *

ــي 9  ــي الســودان ف ــي اشــتهرت بعاشقة النوبة. ف ــة الت ــة التشــكيلية املصري ــدت الفنان ول

ــبتمبر 1919. س

كان تعليمهــا األولــى داخــل القصــر امللكــى؛ حيــث نشــأت مــع والدهــا كبيــر يــاوران امللــك 

فــؤاد. درســت فــي املــدارس الفرنســية بعــض الوقــت، ثــم درســت الرســم علــى أيــدى أســاتذة 

مثــل يوســف طرابلســى )لبنانــى( وجيــروم )يونانــى(.

تتلمــذت بعــد ذلــك علــى يــد الفنــان حامــد عبــد اللــه مبرســمه عــام 1943، وبعــد زواجهمــا 

ــان عــام 1949 حتــى 1951. ــة جولي ــى باريــس حيــث التحقــت بأكادميي عــام 1945 ســافرا إل

ــي مرســمها  ــف، عاشــت ف ــة واحلــس املره ــتها الرق ــبت ريش ــي اكتس فعاشقة النوبة الت
بعيــدة عــن الضوضــاء، فكانــت رســوماتها لهــا تركيبــة ســحرية حققــت معادلــة الســهل املمتنــع، 

وكان أهــم مفرداتهــا »العنصــر القومــى« الــذى اهتمــت بــه فــي أعمالهــا إميانــًا منهــا باالهتمــام 

بــكل مــا هــو محلــى وقومــى وإبــرازه؛ فوصلــت للعامليــة بقوميتهــا.

* اعتمدت املعلومات الواردة هنا عىل تصفح اإلنرتنت.

* املخرج الفني للمجلة.
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ــع  ــا م ــي لوحاته ــة ف ــانية املتمثل ــل واإلنس ــه: "ممــزوج بالصــدق الكام ــا إن ــن فنه ــل ع وقي

اإلحســاس باحلريــة واالنطــالق املتمثــل فــي الرغبــة فــي تذويــب احلــدود واخلطــوط املتصلــة؛ فهــى 

تبنــى اللوحــة وحتررهــا ليطيــرا معــًا".

تهتــم باللــون األســود بعيــدًا عــن مفهــوم احلــزن والتشــاؤم ولصيقــًا مبفهــوم الكمــال، واللــون 

األحمــر عندهــا هــو اللــون الطوبــى الوقــور لــون طمــى النيــل وســمرة البشــر الكادحــن، واللــون 

الذهبــى لــون الثــراء والغنــى وتنشــره فــي لوحاتهــا بحكمــة. أمــا اللــون األخضــر فهــو لــون احليــاة 

واخلضــرة الــذى اســتخدمته بكثــرة فــي العديــد مــن لوحاتهــا ممتزجــًا باللــون األبيــض لتنويــع 

الدرجات.

ــه ..  ــم بأكمل ــون قــادر علــى جتســيد عال ــون الطينــة احملروقــة عنــد حتيــة حليــم هــو ل إن ل

ــة  ــة فــى البيئ ــاؤل كامل ــة تف ــه عملي ــون يلخــص فــى داخل ــه ل ــه .. إن ــى اســتدعائه ومتثل ــادر عل ق

الطبيعيــة ملصــر . إنــه يبــدو كنتيجــة لتشــرب األشــياء واملوضوعــات والكائنــات ألشــعة الشــمس 

ــا مــن طمــى  ــاه فيمــا حولن ــون نلق ــق للكلمــة؛ ل ــى الدقي ــى` باملعن ــون `محل ــزة. ل ــا املمي وحرارته

النيــل والفخــار احملــروق وســطوح التــالل احمليطــة بشــريط الــوادى األخضــر والوجــوه الســمراء 

وجــدران البيــوت.

أقامــت حتيــة حليــم عاشــقة النوبــة 45 معرضــًا بالداخــل واخلــارج وأجنــزت عــددًا كبيــرًا مــن 

اللوحــات، دعيــت لعمــل معــرض بأملانيــا الشــرقية مــن احلكومــة األملانيــة 1972، ومعــرض ببولنــدا 

بدعــوة مــن حكومتهــا 1972، وأقامــت معرضــًا بالواليــات املتحــدة 1980، كمــا مثلــت مصــر فــي 

معــارض باخلــارج منهــا بينالــي ســاوباولو 1954، وبينالــي فينســيا 4 أعــوام )1970-1958-1956( 

حيــث رشــحت أعمالهــا للفــوز بجوائــز البينالــي.

لهــا عــدة لوحــات مبتاحــف عامليــة منهــا: لوحــة الغــالف )لثــالث فتيــات مــن النوبــة(. ولوحــة 

)حنــان( مبتحــف جوجنهــامي بنيويــورك، لوحــة )اإلنســان( مبتحــف األهالــي بســتوكهولم، ولوحــة 

)الكركديــه( ببولنــدا، هــذا باإلضافــة إلــى لوحاتهــا املعروضــة باملتاحــف املصريــة بالقاهــرة 

واإلســكندرية. وقــد أصــدرت الهيئــة العامــة لالســتعالمات كتابــًا عــن أعمالهــا 1985.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •
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لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •
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أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.

• 

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملف  العدد القادم

الطفل واإلعاقة

ــة،  ــة العربي ــراء واملهتمــن مبجــال الطفول ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول موضوعــات أخــرى مللفــات األعــداد 

التاليــة، كمــا يســعد املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار 

إليهــا أعــاه، أو فــي أي موضوعــات تتعلــق بالطفولــة والتنميــة، وفقــًا 

ــد النشــر. لسياســات وقواع
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 9142-41-41 :التاريخ   
   L19/166  ARCIF: الرقم

 المحترم                التنمية و الطفولة مجلة رئيس تحرير. د. سعادة أ
 مصر/  التنمية و للطفولة العربي المجلس

 تحية طيبة وبعد،،،
 .هديكم أطيب التحيات وأسمى األمانيننتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و          

لإلنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF -ارسيف )معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية  يسر
والعالمي مؤشرات اإلنتاج والبحث العلمي العربي "  ملتقى العلميال، خالل 9102للمجالت للعام  الرابعالسنوي قد أطلق تقريره العلمي، إعالمكم بأنه 

 . 9102أكتوبر  3بتاريخ  في بيروت الجامعة األمريكية بالتعاون مع "يفي التحوالت الرقمية للتعليم الجامعي العرب

مكتب ): عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس اإلشراف والتنسيق" إلشراف" Arcif رسيفا"يخضع معامل التأثير 
جمعية  ،قاعدة بيانات معرفة، مكتبة االسكندرية، (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا ، ببيروت في الدول العربية اليونيسكو اإلقليمي للتربية

 .ة رائدة من عدة دول عربية وبريطانياعة علميللجنة علمية من خبراء وأكاديميين  ذوي سم باإلضافة(. فرع الخليج/ العالمية المكتبات المتخصصة

  عنوان مجلة عربية علمية (1011) يزيد عنبيانات ما و تحليل بالعمل على جمع ودراسة  قام " Arcifارسيف  "معامل  جدير بالذكر بأنومن ال        
باستثناء دولة جيبوتي وجزر )   دولة عربية، (91)هيئة علمية أو بحثية في  (4111)والصادرة  عن أكثر من  ،في مختلف التخصصات بحثية أو

عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجلة علمية فقط  لتكون معتمدة ضمن   (122) ونجح منها(. توفر البيانات القمر لعدم
9142  . 

عالمكم تهنئتكم و نا يسر و     قد نجحت بالحصول على معايير اعتماد معامل  ،التنمية و للطفولة العربي المجلس الصادرة عن التنمية و الطفولة مجلة بأنا 
  :معيارًا، ولالطالع على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي 30والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية،  Arcif" ارسيف  "

teriamarefa.net/arcif/cri-http://e/ 

     االجتماعية العلوم“تخصص  فيرسيف متوسط معامل اأن مع العلم  .(111040) 9102لمجلتكم لسنة "  Arcifارسيف " و كان معامل    
 الوسطى الفئة، وهي (Q2 الثانية) في هذا التخصص ضمن الفئة مجلتكم وصنفت  ،(111.0)على المستوى العربي كان  ”(التخصصات متداخلة)

 .المرتفعة

لتكم إلى كانكم اإلعالن عن هذه النتيجة سواء على موقعكم اإللكتروني، أو على مواقع التواصل االجتماعي، و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجبإم و
                                                                                                                              .الخاص بمجلتكم" Arcifارسيف " معامل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 سامي الخزندار. د.أ                                                                            
 مبادرة معامل التأثير رئيس                                                                            

 " Arcifارسيف  "                                                                           
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